
Projekt

z dnia  13 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Brzeg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz.1000), 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, Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439, Dz. U. 
z 2018 r. poz. 310, poz. 650) oraz po zasięgnięciu opinii właściwego dowódcy garnizonu Rada Miejska 
Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących 
miejscach publicznych na terenie gminy Brzeg:

1) Plac Polonii Amerykańskiej, działka nr 297,

2) Plac Niepodległości, działka nr 1025,

3) Amfiteatr, ul. Chrobrego 39, działka nr 461,

4) Parking przy hotelu, ul. Chrobrego, działka 977,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Rzeczna Przystań Turystyczna – Marina, Plac Drzewny działka nr 
35/1,

6) Plac Drzewny, działka nr 36/1,

7) Teren nadbrzeżny w części użyczonej od Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, ul. 
Grobli, działki nr : 38/3, 64/1, 64/2,

8) Deptak, ul. Nadbrzeżna, działka nr 61,

9) Park Nad Odrą, przy ul. Oławskiej, działka nr 84/7,

10) Dolny Ogród Zamkowy /przy Zamku Piastów Śląskich/, przy ul. Oławskiej, działka nr 84/7,

11) Park Wolności im. Juliusa Peppela, działka nr 1,

12) Park Nad Fosą im. Bolesława Chrobrego, działka nr 1023,

13) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – stadion miejski, ul. Sportowa 1, działka nr 8/3, parking przy ul. J. 
Kusocińskiego, działka nr 8/5,

14) Zarząd Nieruchomości Miejskich - parking, ul. Plac Moniuszki 1, działka nr: 423/4 , Plac Moniuszki, 
działka 423/5, ul. B. Chrobrego, działki nr : 424/1, 424/2,

15) Zamek Piastów Śląskich /dziedziniec/, działka nr 85,

16) Rynek, działka nr 150,

17) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Zbiornik Wodny przy ul. W. Korfantego 24 a – Ośrodek Letni, 
działka nr 953/34,

18) Teren rekreacyjno – wypoczynkowy wraz z zabudowaniem, ul. W. Korfantego 24, działka 953/35.
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2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych wprowadza się wyłącznie na czas 
organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych, festynów, jarmarków, na które uzyskano jednorazowe 
zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r.

Wspomniana wyżej ustawa w art. 14 wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych, dając jednocześnie możliwość Radzie Gminy wprowadzenie w drodze
uchwały odstępstwa od tego zakazu, jeśli uzna ona, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie
będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
wskazanych w projekcie uchwały umożliwi sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych w czasie
organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych, festynów, jarmarków na świeżym powietrzu.
Wyłączenie tych miejsc pozwala domniemywać, że użytkownicy wymienionych miejsc
publicznych korzystać będą z odstępstw w sposób rozsądny i bezpieczny. W świetle innych już
istniejących ustawowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działań
podejmowanych przez jednostki publiczne dopuszczenie spożywania napojów alkoholowych na
wymienionych obszarach nie powinno mieć negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Projekt uchwały zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przesłano do zaopiniowania
Dowódcy Garnizonu Brzegu.
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