
Projekt 

Uchwała Nr              /2017 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia                    2017r 
  

zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice 

  

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

gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

  

§1. 

W uchwale Nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. w sprawie 

wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa 

Mazowieckiego Nr 193 poz. 5939) §1 otrzymuje brzmienie: 

„§1. 

Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Michałowice w następujących miejscach i obiektach: 

1) na terenie boisk: w Granicy, w Michałowicach, w Pęcicach Małych i  Orlik 2012 

w Sokołowie;  

2) w otwartych strefach rekreacji w: Michałowicach przy ul. 11 Listopada, Regułach przy 

ul. Wiejskiej, Komorowie przy ul. Kolejowej i ul. Głównej; 

3) w ogródkach jordanowskich, na placach zabaw dla dzieci, skateparkach w: Komorowie 

przy ul. Turystycznej, Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej, Pęcicach przy 

ul. Zaułek, Pęcicach Małych przy ul. Brzozowej, Regułach na terenie parku przy 

ul. Wiejskiej, Sokołowie przy ul. Rodzinnej, Suchym Lesie przy ul. Ks. Woźniaka, 

Nowej Wsi przy ul. Wandy, Granicy przy ul. Poprzecznej; 

4) w świetlicach wiejskich w: Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Pęcicach, Regułach, Sokołowie, 

Pęcicach Małych, Suchym Lesie, Granicy, Komorowie Wsi, Michałowicach Osiedlu 

w trakcie ich codziennego funkcjonowania. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 



Projekt 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/78/2011 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, 

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Michałowice 

 

Zgodnie z  art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 41 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego ustanawia 

rada gminy w formie uchwały. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego podlegają 

ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ww. ustawy i art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

- Dz. U. z 2017.0.1523 t.j.) . 

W związku z wybudowaniem i oddaniem w użytkowanie nowych boisk, stref 

rekreacji,  placów zabaw, ogródków jordanowskich, skeatparków, oraz świetlic wiejskich 

należy uaktualnić listę obiektów  na terenie których wprowadza się stały zakaz sprzedaży, 

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 

Wprowadzenie tego zakazu i podanie go do wiadomości użytkowników obiektów 

poprzez umieszczenie jego treści na tablicach informacyjnych umożliwi właściwym służbom 

egzekwowanie przestrzegania przepisów. 

  

 


