
 

 

UCHWAŁA NR V/56/2019 

RADY GMINY BIAŁACZÓW 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscu publicznym na terenie Gminy Białaczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 paź-

dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2137) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz na piwo a także powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w miejscu publicznym na 

terenie gminy Białaczów podczas festynów, imprez kulturalnych lub rozrywkowych organizowanych lub 

współorganizowanych przez Urząd Gminy Białaczów, Sołectwa w następujących miejscach publicznych na 

terenie gminy Białaczów: 

1) Świetlica wiejska w miejscowości Białaczów wraz z działką nr 1874/1; 

2) Świetlica wiejska w miejscowości  Wąglany wraz z działką nr 970 i 969; 

3) Świetlica wiejska w miejscowości  Parczów wraz z działką nr 516; 

4) Świetlica wiejska w miejscowości Sobień wraz z działką nr 123; 

5) Świetlica wiejska w miejscowości  Parczówek wraz z działką nr 358 i 357; 

6) Świetlica wiejska w miejscowości  Miedzna Drewniana wraz z działką nr 1269/2; 

7) Świetlica wiejska w miejscowości  Zakrzów wraz z działką nr 344; 

8) Świetlica wiejska w miejscowości  Petrykozy wraz z działką nr 468 i 504; 

9) Świetlica wiejska w miejscowości  Sędów wraz z działką nr 698; 

10) Świetlica wiejska w miejscowości Skronina wraz z działką nr 212; 

11) Świetlica wiejska w miejscowości Radwan wraz z działką nr  688; 

12) Świetlica wiejska w miejscowości Kuraszków wraz z działką nr 211; 

13) Świetlica wiejska w miejscowości  Żelazowice wraz z działką nr 1423; 

14) Działki nr1860/3 i 1879  w miejscowości Białaczów. 

2. Uznaje się, że z uwagi na charakter imprez, o których mowa w ust. 1 i ich miejsce, udzielenie odstępstwa 

nie będzie miało negatywnego wpływu na porządek publiczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Elżbieta Lasota 
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