
Uchwała Nr LIII/336/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

miejscowości Stare Jabłonki.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. 

poz.1356, poz. 405, z 2013r., poz. 1563, M.P. z 2014r., poz. 145) w związku z organizacją Turnieju Pucharu 

Świata w Siatkówce Plażowej 2014 w dniach 19-24 sierpnia 2014 r. w Starych Jabłonkach, Rada Gminy 

Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia porządku publicznego podczas Turnieju Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej 
2014, dbając o bezpieczeństwo jego uczestników, wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie miejscowości Stare Jabłonki, z wyłączeniem obszaru zlokalizowanego nad 
brzegiem jeziora Szeląg Mały, obejmującego działki o nr: 345/1; 315/3; 316/3; 317/2; 346; 319/2; 320/5; 320/1; 
321/1; 322/1; 168/3; 169; 170, wskazanego graficznie w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy lokali gastronomicznych oraz punktów sprzedaży 
detalicznej, usytuowanych na terenie Starych Jabłonek, w których sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest prowadzona na podstawie 
zezwolenia, wydanego zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2014r. do dnia 24 sierpnia 2014r. 
(włącznie).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski
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z dnia 23 czerwca 2014 r.

do uchwały Nr LIII/336/2014
Rady Gminy Ostróda
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