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UCHWAŁA NR XLVI/305/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych określonego w art. 14 ust. 2a
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w niżej wymienionych miejscach
publicznych na terenie gminy:
1) tereny rekreacyjno - sportowe przy ul. Sienkiewicza 4a w Wołczynie;
2) Stadion Miejski i boisko rezerwowe przy ul. Leśnej w Wołczynie;
3) świetlice wiejskie wraz z terenami przyległymi w sołectwach gminy Wołczyn;
4) tereny rekreacyjne, rekreacyjno - sportowe oraz kultury fizycznej w sołectwach gminy Wołczyn;
5) obiekty wraz z terenami przyległymi będące własnością gminy Wołczyn, użytkowane przez ochotnicze
straże pożarne;
6) Wołczyński Ośrodek Kultury oraz inne obiekty kultury wraz z terenami przyległymi.
2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
wymienionych w ust. 1 obwiązuje w czasie i w miejscach imprez organizowanych przez:
a) gminę Wołczyn,
b) jednostki pomocnicze gminy lub przez innych organizatorów, za zgodą gminy.
3. Napoje alkoholowe w wymienionych miejscach publicznych można spożywać wyłącznie na imprezach,
dla których zostało wydane zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu.
4. Jeśli impreza, o której mowa w ust. 1 ma charakter imprezy masowej, zasady sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych w czasie i miejscu takich imprez regulują odrębne przepisy, w szczególności
art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dziennik Ustaw z 2017 roku,
poz. 1160, ze zmianami).
5. Granice terenów objętych odstępstwem od zakazu są wyznaczone przez granice ewidencyjne danych
nieruchomości.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

