UCHWAŁA NR L/662/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Lubicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018r.,
poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 487, z 2017r., poz. 2245, 2439,
z 2018r., poz. 310, 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożycia napojów alkoholowych w następujących miejscach
publicznych na terenie gminy Lubicz:
1) świetlice wiejskie wraz z terenem przy świetlicach wiejskich;
2) obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z terenem przyległym do obiektów;
3) tereny rekreacyjno-sportowe w miejscowości: Grębocin, Józefowo, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny,
Młyniec Pierwszy, Złotoria, Grabowiec, Gronówko, Rogówko;
4) działka Nr 461/2 w Lubiczu Górnym;
5) ulice i place, na których organizowanie są święta okazjonalne (na czas trwania imprez miejsca te zostają
wyłączone z ruchu drogowego dla wszelkich pojazdów, za wyjątkiem pojazdów obsługujących określone
imprezy);
6) plaża nad jeziorem w Józefowie i tereny wzdłuż rzeki Drwęcy;
7) hotele oraz place na terenie spółdzielni mieszkaniowych, na których organizowane są imprezy
okolicznościowe.
§ 2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1, napoje alkoholowe będzie można spożywać
wyłącznie:
1) w czasie odbywania imprez kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych, sportowych oraz innych
uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Lubicz, sołectwa gminy Lubicz,
a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z terenu gminy Lubicz;
2) w przypadku wynajęcia w/w miejsc przez osoby inne niż wymienione w punkcie 1 celem organizacji
uroczystości i imprez okolicznościowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ogłoszona w Dzienniku
Ustaw nr 310 w dniu 6 lutego br. i weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r.
Art. 14 ust. 2a tejże ustawy stanowi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych
napojów. Jednocześnie, na podstawie dodanego art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić,
w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania
napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa
w art. 2 ust. 1 i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zgodnie z delegacją dla rady gminy zawartą w art. 14 ust. 2b ustawy, projekt uchwały zakłada
wprowadzenie na terenie gminy Lubicz odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów
alkoholowych w określonych miejscach publicznych. Wskazane miejsca mają bezpośredni związek
z organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych, sportowych oraz innych uroczystości
organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Lubicz, sołectwa gminy Lubicz, a także
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z terenu gminy Lubicz. a terenie
gminy Lubicz nie ma obiektów i terenów plenerowych, przystosowanych do organizacji imprez, na terenie
których może być spożywany alkohol.
Od pewnego już czasu w poszczególnych sołectwach na terenie gminy organizowane są liczne festyny
i imprezy kulturalno-rozrywkowo-sportowe, zarówno przez rady sołeckie jak i inne organizacje z terenu
poszczególnych wsi, przy dużym udziale lokalnych władz, które mają na celu integracje lokalnych
środowisk oraz mieszkańców całej gminy. Na naszym terenie zauważalny jest znaczny proces rozwoju
budownictwa i napływu mieszkańców z pobliskiego Torunia oraz innych mniejszych miejscowości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym mającym na celu zacieśnianie więzów społecznych,
sąsiedzkich i patriotycznych na terenie „małych Ojczyzn”, podczas organizacji imprez i festynów proponuje
się wydzielenie miejsc publicznych, na terenie których będzie można spożywać napoje alkoholowe.
Wpłynie to na integracje mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych i społecznych oraz
zacieśnianie więzów rodzinnych, sąsiedzkich i umiejętności współżycia w grupie. W ostatnim czasie dało
się zaobserwować umiejętność wspólnego spędzania wolnego czasu mieszkańców w różnym wieku i z
różnych środowisk, co dowodzi zacieśnianie się więzi lokalnych. Organizowane przez gminę Lubicz duże
imprezy np. „Lubickie lato” czy „Gminne Dożynki” są najlepszym przykładem integracji i możliwością
kulturalnego spędzenia czasu, zapoznania się z lokalną twórczością, dorobkiem lokalnych chórów
i zespołów muzycznych oraz wspólnej zabawy. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają profesjonalne
firmy ochroniarskie.
Wydzielenie miejsc publicznych, w których można spożywać napoje alkoholowe,stworzy możliwość
konsumpcji alkoholu wyłącznie w tych miejscach i uchroni lasy i inne tereny do tego nieprzeznaczone.
Niewłaściwe zachowania osób pijących alkohol utrwalają negatywne skojarzenia przez osoby nieletnie.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Id: C05B8EF8-C190-41B9-AB4E-964A43967260. Uchwalony

Strona 1

