
UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art.14 ust. 2b ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2137, z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

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

1) teren działki nr 106/1 i działki 107/1 wraz z budynkiem remizy OSP w Bereściu;

2) teren działki nr 335 wraz z budynkiem remizy OSP w Cieszynie;

3) teren działki nr 10/3 wraz z budynkiem domu ludowego w Czechówce;

4) teren działki nr 206/6 wraz z budynkiem domu ludowego w Grabowczyku;

5) teren działki nr 1774/1 wraz z budynkiem remizy OSP w Grabowcu;

6) teren działki nr 351/5, 351/7 i działki 352/1 wraz z budynkiem remizy OSP w Grabowiec-Góra;

7) teren działki nr 98 wraz z budynkiem remizy OSP w Henrykówce;

8) teren działki nr 564 wraz z budynkiem remizy OSP w Majdanie Tuczępskim;

9) teren działki nr 284/2, 426/1 i działki 1075/2 wraz z budynkiem remizy OSP w Ornatowicach;

10) teren działki nr 321 wraz z budynkiem remizy OSP w Rogowie;

11) teren działki nr 44/5 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej w Siedlisku;

12) teren działki nr 423/2 i działki 424/2 wraz z budynkiem remizy OSP w Skibicach;

13) teren działki nr 195 wraz z budynkiem remizy OSP w Skomorochach Dużych;

14) teren działki nr 1013/1 wraz z budynkiem remizy OSP w Skomorochach Małych;

15) teren działki nr 131 wraz z budynkiem remizy OSP w Szystowicach;

16) teren działki nr 77 wraz z budynkiem remizy OSP w Tuczępach;

17) teren działki nr 961/2 wraz z budynkiem remizy OSP w Wolicy Uchańskiej;

18) teren działki nr 490 i działki 493 wraz z budynkiem remizy OSP w Wólce Tuczępskiej;

19) teren działki nr 125 wraz z budynkiem remizy OSP w Żurawlowie;

20) teren działki nr 2905, 2906, 2914, 2915 i działki 2913 w Grabowcu w dniach 31 grudnia i 1 stycznia 
każdego kolejnego roku;

21) teren działki nr 234 w Dańczypolu  podczas organizowanych festynów;

22) teren działki nr 26/10 w Grabowiec-Góra podczas organizowanych dożynek i festynów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/168/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Grabowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata
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