
UCHWAŁA NR 515/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 26 czerwca 2018r. 

 
w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  
w miejscu publicznym na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art.14 ust.2b ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016r. poz.487; z 2017r. poz.2245, poz.2439; z 2018r. poz.310, poz.650) –  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
§1. Na terenie gminy i miasta Jastrowie wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w niżej wymienionych miejscach publicznych: 
1) budynek Świetlicy Wiejskiej w m. Brzeźnica nr 38 oraz część przynależnej działki  

nr 115/12, 
2) budynek Świetlicy Wiejskiej w m. Brzeźnica-Kolonia nr 42 oraz część przynależnej 

działki nr 408/4, 
3) budynek Świetlicy Wiejskiej w m. Samborsko nr 6 oraz część przynależnej działki  

nr 180/1, 
4) budynek Wiejskiego Domu Kultury w m. Sypniewo, ul. Mickiewicza nr 43 oraz część 

przynależnej działki nr 604, 
5) budynek Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarzycach nr 31 oraz 

część przynależnych działek nr 77 i 76/1, 
6) plac wiejski w m. Sypniewko, działka nr 12/3, 
7) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu, ul. Jagiellońska 6, 
8) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Sypniewo, ul. Mickiewicza 22 oraz część 

przynależnej działki nr 569, 
9) budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 11, 
10) budynek Ośrodka Kultury w Jastrowiu, ul. Poznańska 50, 
11) „pole biwakowe” położone przy ul. Granicznej w Jastrowiu, część działki o nr 

8128/10, 
12) „miejsce grillowe” położone przy ul. Jeziornej przy plaży miejskiej w Jastrowiu, część  

działki o nr 2894, 
13) „pole biwakowe PZW” położone w Jastrowiu, część działek o nr 2344/4 oraz nr 2345, 
14) wiata wiejska w m. Budy, działka nr 139. 

 
§2. Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych wymienionych w §1, z wyłączeniem pkt 6, 11, 12, 13 i 14, obowiązują w czasie 
trwania imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Jastrowie, jej jednostki organizacyjne                            
i pomocnicze, samorządowe instytucje kultury, stowarzyszenia, oraz zamkniętych imprez 
okolicznościowych organizowanych przez osoby fizyczne na podstawie umowy najmu lokalu. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



                                                  
 

UZASADNIENIE  
 
 
do uchwały Nr 515/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie 
wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 
publicznym na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

W dniu 9 marca 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 
2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018r. poz.310). 

Wymienioną nowelizacją wprowadzono przepis kompetencyjny zawarty w art.14 
ust.2b, stanowiący o możliwości wprowadzenia przez radę gminy, w drodze uchwały,                          
w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwa 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. 

Wskazane w projekcie uchwały miejsca publiczne są miejscami organizacji imprez                 
o różnym charakterze dla lokalnej społeczności. 

Wymienione w uchwale tereny przy ul. Jeziornej oraz przy ul. Granicznej to miejsca 
często odwiedzane przez tutejszą społeczność. Na miejscu urządzane są tzw. pikniki, biwaki, 
w czasie których uczestnicy spożywają też napoje alkoholowe. Przedmiotowe część działek, 
na których planuje się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, leżą na 
uboczu, w oddaleniu od zamieszkałych nieruchomości i z uwagi na powyższe nie istnieje 
zagrożenie negatywnego oddziaływania przez osoby spożywające napoje alkoholowe na 
innych mieszkańców.  

Tradycją stało się, że obiekty należące do jednostek samorządu terytorialnego, typu 
sale wiejskie, wiaty rekreacyjne, obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej, służą organizacji 
zamkniętych imprez okolicznościowych, jak również spotkań towarzyskich społeczności 
lokalnej. 

Wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w takich obiektach nie 
będzie miało wpływu na negatywne kształtowanie właściwych postaw w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 
 
 

 
 
 
 
 

 


