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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STOLNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Stolno
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Stolno
Na podstawie 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 zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r.
poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650, M. P. z 2017 r. poz. 181 oraz z 2018 r. poz. 159.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach
publicznych na terenie Gminy Stolno:
1) teren Szkoły Podstawowej w Stolnie, dwa dni w okresie wakacji szkolnych w związku z organizacją
imprezy kulturalnej;
2) w budynkach świetlic wiejskich oraz na terenach do nich przyległych we wsiach:
a) Cepno (działka Nr 110/2),
b) Grubno (działka Nr 127/7),
c) Gorzuchowo (działka Nr 41),
d) Małe Czyste (działka Nr 451),
e) Paparzyn (działka Nr 15),
f) Pilewice (działka Nr 26/3),
g) Trzebiełuch (działka Nr 20/1),
h) Robakowo (działka nr 47/4),
i) Rybieniec (działka Nr 27/5)
j) Sarnowo (działka Nr 41),
k) Stolno (działka Nr 201/7),
l) Wabcz (działka Nr 44/12),
m) Obory (działka Nr 53/3 i nr 68);
3) w lokalu świetlicy wiejskiej w Robakowie (w budynku nr 51);
4) w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na terenach do nich przyległych we wsiach: Robakowo
(działka nr 47/4), Rybieniec (działka nr 27/5) i Małe Czyste (działka nr 451);
5) tereny rekreacyjno - sportowe w miejscowościach: Rybieniec (działka nr 35/51 i działka nr 35/52), Wabcz
(działka nr44/5), Stolno (działka nr 205/1), Małe Czyste (działka nr 465/9), Obory (działka nr 59/8),
Gorzuchowo (działka nr 18/6), Pilewice (działka nr 16/8).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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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 ustawę 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 Stolno odstępstwa od
ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych. Zarówno
wskazane w uchwale miejsca publiczne jak i terminy (w przypadku Szkoły Podstawowej w Stolnie) mają
bezpośredni związek z organizowanymi w przyszłości imprezami typu festyny, pikniki plenerowe, imprezy
sportowe i kulturalno - rozrywkowe itp.
Na terenach wiejskich obserwujemy nasilające się procesy zmniejszania aktywności społecznej,
w wyniku których zanika wiedza o lokalnych tradycjach poprzez co giną dawne zwyczaje, obrzędy oraz
zanikają więzi społeczne. Nie czując więzi z lokalną społecznością i lokalnymi tradycjami coraz więcej
osób zamyka się w swoich czterech ścianach a młodzież emigruje do miast. Planując realizację imprez
plenerowych chcemy przeciwdziałać ww. niekorzystnym zjawiskom społecznym. Ich organizacja wpłynie
na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb
mieszkańców, a także promowanie obszaru gminy i powiatu, przeciwdziałając niskiej aktywności
społeczeństwa lokalnego, wpływając na integrację oraz kultywowanie miejscowych zwyczajów i tradycji.
Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stolno, znajdujące się na wskazanych
w uchwale terenach posiadają wymagane prawem certyfikaty i atesty. Gmina Stolno prowadzi szeroko
zakrojone działania mające na celu rozwiązywanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej.
Kluczowym aktem prawnym na terenie Gminy Stolno, na podstawie którego prowadzona jest realizacja
działań zgodnie z kierunkami zawartymi w ustawach jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy.
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.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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