
UCHWAŁA 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. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) oraz 

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 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,  na terenie: 

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

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

3) terenu Stadionu Miejskiego (działka nr 360). 

 

§ 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 Robacki 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Wchodząca w życie z dniem 09.03.2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) wprowadziła szereg 

zmian dotyczących procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i warunków ich sprzedaży. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2a ww. ustawy wprowadzono zakaz spożywania napojów w miejscach 

publicznych.  

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

wprowadzenie odstępstw od ww. zakazu. 

Wymienione w uchwale odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Gostynina wskazano tereny przy Zamku Gostynińskim, 

teren Rynku miasta oraz teren Stadionu Miejskiego. Wymienione wyżej miejsca mają 

bezpośredni związek z corocznymi imprezami sportowymi, rekreacyjno-rozrywkowymi  

i kulturalnymi.  

W świetle już prowadzonych i planowanych działań o charakterze edukacyjnym w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych  

w określonych miejscach nie powinno mieć negatywnego wpływu na odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz  

na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Powinno natomiast spełnić oczekiwania społeczne 

wobec tej przestrzeni. 

 

 


