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UCHWAŁA Nr ………………. 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………………. 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 grudnia 2018 r.  
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 (t.j. 
Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2018.2137 ze zm.)  

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

§1.1. W §1. Ust 1. Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Radymnie  z dnia 10 grudnia 2018 r.  
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 
publicznym na terenie Miasta Radymna dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) teren Rynku w Radymnie tj. działki nr: 1481, 1482, 1831, 1832/1, 1832/2 oraz część działki 
1596/1 odpowiadającą odcinkowi ulicy Rynek (pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego a Lwowską).” 

2. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian. 

 

§2.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna  

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych i Porządku 
Publicznego Rady Miasta Radymna. 

  

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

    

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

 

Andrzej Pacek 

 

 

 

 

Uzasadnienie. 

 

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2018.2137 ze zm.) 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. 


