
Projekt III-15 

UCHWAŁA NR   

Rady Miejskiej  Radymnie 

z dnia ………… 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Miasta Radymna.  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 
r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 .)  

Rada Miejska w Radymnie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uznając, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, wprowadza się na terenie  Miasta Radymna odstępstwo od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w następujących miejscach publicznych:  

1) teren położony bezpośrednio przy zbiorniku ZEK Radymno tj. działki nr: 456/39; 456/40; 

2650/9; 456/30; 2650/10; 2650/12;2650/11; 2650/14; 2650/13; 2642; 2641; 2640; 2639; 2638; 

2637; 2636; 2635;2634; 2633; 2631; 2630; 2628; 2627;2626/2;334/23 

2) teren położony przy budynku :adres Lwowska 20A  tj. działka 1986/4 

3) teren przyległy do Stadionu Miejskiego w Radymnie tj. działka nr 1987- . 

2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1,  napoje alkoholowe będzie można spożywać 
wyłącznie podczas organizowania imprez sportowych, kulturalno – rozrywkowych, festynów i pikników 
plenerowych w przypadku wydania przez Burmistrza Radymna  jednorazowego zezwolenia na sprzedaż, 
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych.  

 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna  

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 
Radymnie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.  

    

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

w  Radymnie 

 

Uzasadnienie 

 

Unormowanie zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 .) wprowadziły  

zakaz spożywania alkoholu w miejscach  publicznych.  Podjęcie  uchwały: „w sprawie 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym na terenie Miasta Radymna”, pozwoli na to , iż w drodze odstępstwa  napoje 

alkoholowe będzie można spożywać na terenie  wyłącznie wskazanym w uchwale, 

wyłącznie podczas organizowania imprez sportowych, kulturalno – rozrywkowych, 

festynów i pikników plenerowych tylko  w przypadku wydania przez Burmistrza Radymna  

jednorazowego zezwolenia na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. 
 


