
     PROJEKT 

  UCHWAŁA NR……….. 

   RADY GMINY I MIASTA  DRZEWICA 

 z dnia… 

 

w sprawie: określenia na terenie Gminy i Miasta Drzewica odstępstw od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)) oraz  art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. 2016 r., poz. 487,                 z 

2017 r., poz. 2439. Poz. 2245, z 2018 r., poz. 310, poz. 650) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się na terenie Gminy i Miasta Drzewica odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych, które nie będą miały negatywnego wpływu na odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 

ust. 1, i nie będą zakłócały bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych  wprowadza się na czas organizowania 

imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.  

§ 2 

Na terenie Gminy i Miasta Drzewica wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w następujących miejscach publicznych: 

1. place i obiekty świetlic wiejskich; 

2. place i obiekty ochotniczych straży pożarnych; 

3. place i obiekty oświatowe w okresie wakacji; 

4. place i obiekty rekreacyjne i sportowe. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.  

   

 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Drzewica 

 

         Marian Kalużny 

 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy może wprowadzić, 

w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.  

W obiektach typu świetlice wiejskie czy w obiektach należących do OSP organizuje się imprezy typu 

urodziny, wesela, spotkania towarzyskie społeczności lokalnej. Tego typu imprezy organizowane są dla 

określonej grupy osób i w konkretnym celu. Przy takich spotkaniach nie jest wydawane zezwolenie na 

sprzedaż i spożywanie alkoholu. Wskazane w uchwale obiekty należące do placówek oświatowych 

maja bezpośredni związek z planami organizacji imprez kulturalnych. Na terenie boisk należących do 

szkół organizowane są m.in. Dożynki Gminne. Termin imprezy przypada na okres wakacji szkolnych. 

Dożynki są ludowym świętem połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac 

polowych. Imprezy będą miały charakter otwarty. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

nie ma wątpliwości co do tego, że tereny szkół są miejscami bezpiecznymi.  

 Zwolnienie z zakazu spożywania alkoholu w takich obiektach nie będzie miało wpływu na negatywne 

kształtowanie właściwych postaw w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.  


