
UCHWAŁA XXXIX/302/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Skoroszyce

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z póżn. 
zm.), Rada Gminy Skoroszyce uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Ustanawia się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w poniższych miejscach 
publicznych na terenie gminy Skoroszyce w miejscowościach:

1) Brzeziny:

a) świetlica wiejska- Brzeziny 62,

b) boisko sportowe - działka nr 109 obręb Brzeziny,

c) budynek gospodarczy - Brzeziny 33,

2) Czarnolas:

a) świetlica wiejska - Czarnolas 54,

b) plac - działka nr 172 obręb Czarnolas,

c) obiekt sportowy - działka nr 441obręb Czarnolas,

3) Chróścina:

a) świetlica wiejska - Chróścina, ul. Ogrodowa 44-46,

b) plac przy świetlicy wiejskiej - działka nr 312 i 313 obręb Chróścina,

c) boisko sportowe - działka nr 810 obręb Chróścina,

d) plac zabaw (oś. Osiedle Zacisze) - działka nr 693 obręb Chróścina,

4) Giełczyce:

a) świetlica wiejska - Giełczyce 42

b) plac przy świetlicy wiejskiej - działka nr 129 obręb Giełczyce

5) Makowice:

a) świetlica wiejska - Makowice 20,

b) plac przy świetlicy wiejskiej - działka nr 401/8 obręb Makowice,

c) boisko sportowe - działka nr 430/2 obręb Makowice

6) Mroczkowa:

a) świetlica wiejska -Mroczkowa 6,

b) plac przy świetlicy wiejskiej - działka nr 47/4 i 47/2 obręb Mroczkowa,

c) boisko sportowe - działka nr 95 obręb Mroczkowa

7) Pniewie:

a) świetlica wiejska - Pniewie 34,
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b) plac przy świetlicy wiejskiej - działka nr 103 obręb Pniewie,

8) Sidzina:

a) świetlica wiejska -  Sidzina, Plac Elsnera 16,

b) boisko sportowe - działka nr 180 obręb Sidzina,

c) plac przy świetlicy wiejskiej - działka nr 314/2 obręb Sidzina,

d) budynek na boisku sportowym - Sidzina, ul. Sportowa 11,

e) plac w Sidzinie, przy ul. Radziechowskiej - działka nr 294/1 obręb Sidzina,

9) Skoroszyce:

a) Pawilon Sportowy - Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni 5,

b) boisko sportowe wraz z placem przy Pawilonie Sportowym - działka nr 214/2 obręb Skoroszyce,

c) park - działka nr 4/14 obręb Skoroszyce,

10) Stary Grodków:

a) świetlica wiejska - Stary Grodków 64,

b) teren przy świetlicy wiejskiej - działka nr 93/4 obręb Stary Grodków,

c) boisko sportowe - działka nr 324/1 obręb Stary Grodków.

§ 2. 

 Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych wprowadza się wyłącznie na czas 
organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych, festynów, w miejscach wskazanych w § 1, zgłoszonych 
Wójtowi Gminy  załącznik nr 1 do  uchwały), przed ich organizacją.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/302/2018

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Skoroszyce

Zgodnie z § 2 uchwały Rady Gminy Skoroszyce nr ................ z dnia ............ zgłaszam organizację imprezy 
kulturalnej, rozrywkowej, festynu*, na której będą spożywane napoje alkoholowe:

Organizator: .............................................

Data imprezy: ..........................................

Miejsce imprezy: Sołectwo ................................ Adres lub numer działki: .................................

........................................

Podpis

* właściwe podkreślić
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