
UCHWAŁA Nr 185/XXIII/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie  

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia  

21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 W uchwale Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Miasta Gostynina, zmienionej uchwałą Nr 24/IV/2018 Rady Miejskiej 

w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r.: 

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych – podczas imprez sportowych, rekreacyjno-rozrywkowych 

i kulturalnych – organizowanych przez Gminę Miasta Gostynina, Miejskie Centrum 

Kultury w Gostyninie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie lub których 

zorganizowanie zleciły te podmioty, z zastrzeżeniem ust. 4, na terenie: 

1)placu przed Zamkiem Gostynińskim (działka nr 1020 i 1021), 

2)placu przed Ratuszem Miejskim (działka nr 2645), 

3) działki nr 1154/8 zlokalizowanej przy ul. Dybanka, na której zlokalizowany zostanie 

ogródek gastronomiczny.”; 

 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 napoje alkoholowe można 

spożywać wyłącznie w czasie imprez, na które organizator wydał jednorazowe 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu i na obszarze wydzielonym przez 

organizatora do spożywania alkoholu.”; 

 

3) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W miejscu publicznym określonym w ust. 1 pkt 3, napoje alkoholowe, których 

sprzedaż będzie odbywała się na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza 

Miasta Gostynina, spożywane mogą być jedynie na obszarze ogródka 

gastronomicznego oraz wyłącznie w okresie wakacji, w godz. od 10:00 do 18:00.” 

 

 

 

 



§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

                

        Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) wprowadza zakaz spożywania napojów  

w miejscach publicznych.  

Do ustawowych kompetencji rady gminy, w świetle art. 14 ust. 2b, należy ewentualne 

wprowadzenie odstępstw od ww. zakazu. 

W zmienianej Uchwale wprowadzono zapis, iż napoje alkoholowe można spożywać 

wyłącznie w okresie wakacji i na obszarze ogródka gastronomicznego usytuowanego na 

terenie działki nr 1154/8 zlokalizowanej przy ul. Dybanka. 

W świetle już prowadzonych i planowanych działań dopuszczenie spożycia napojów 

alkoholowych w ww. miejscu powinno spełnić oczekiwania społeczne wobec tej przestrzeni. 

 

 

 


