
UCHWAŁA NR XXXII/239/2018
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                      
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice, uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustanawia się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie:

1) Zębowic:

a) w Domu Spotkań,

b) na terenie przy Domu Spotkań

c) w Remizie OSP,

d) na terenie przy remizie OSP,

e) na boisku sportowym,

f) na terenie przy stawie,

2) Radawia:

a) na Placu Legnickim,

b) w Remizie OSP,

c) na terenie przy remizie OSP,

d) na boisku sportowym,

e) na terenie przy stawie,

3) Kadłuba Wolnego:

a) w sali karczmy wiejskiej,

b) na terenie przy karczmie wiejskiej,

c) w Remizie OSP,

d) na terenie przy remizie OSP,

e) na boisku sportowym,

f) na terenie przy stawie

4) Kniei:

a) w sali wiejskiej,

b) na terenie przy sali wiejskiej,

c) w Remizie OSP,

d) na terenie przy remizie OSP,

e) na boisku sportowym,

5) Poczołkowa

a) na terenie rekreacyjnym, przy drodze gminnej (wewnętrznej) dz. nr 303 obręb Poczołków,

6) Osiecka:

a) w sali wiejskiej,
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b) na terenie przy sali wiejskiej,

7) Pruskowa:

a) w sali wiejskiej,

b) na terenie przy sali wiejskiej,

8) Łąki:

a) w sali wiejskiej,

b) na terenie przy sali wiejskiej,

§ 2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych wprowadza się wyłącznie na czas 
organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych, festynów i innych uroczystości w miejscach wskazanych                         
z § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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