
  

UCHWAŁA NR XXXVI/229/18 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 25 maja 2018 r.  

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym 

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustanawia się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach 

publicznych na terenie gminy Kolno: 

1. Obiekty Centrum Kultury Gminy Kolno, świetlic wiejskich i ochotniczych straży pożarnych wraz 

z przyległym terenem stanowiącym własność gminy Kolno, na czas trwania imprez i spotkań 

okolicznościowych, w miejscowościach; 

1) Borkowo, działka o nr geod. 205, 

2) Bialiki, działka o nr geod. 85, 

3) Brzozowo, działka o nr geod. 32/2, 

4) Czerwone, działka o nr geod. 362, 

5) Filipki Małe, działka o nr geod. 13, 

6) Górskie, działka o nr geod. 283, 

7) Gromadzyn-Wykno, działka o nr geod. 25/5, 

8) Janowo, działka o nr geod. 72/3, 

9) Kozioł, działka o nr geod. 436/5, 

10) Kumelsk, działka o nr geod. 227/2, 

11) Lachowo, działka o nr geod. 73, 

12) Rydzewo - Świątki, działka o nr geod. 13, 

13) Stary Gromadzyn, działka o nr geod. 226, 

14) Wincenta, działka o nr geod. 131, 

15) Wykowo, działka o nr geod. 93, 

16) Zabiele, działki o nr geod. 1473/2, 1474/1 i 1475/2, 

17) Zaskrodzie, działka o nr geod. 99. 

2. Nieruchomości (działki), stanowiące własność gminy Kolno na czas trwania festynów i innych imprez 

rekreacyjnych i okolicznościowych w miejscowościach; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2018 r.

Poz. 2426



1) Borkowo - działka o nr geod. 646 o powierzchni 0,0301 ha, 

2) Borkowo - działka o nr geod. 199 o powierzchni 0,8518 ha, 

3) Czerwone - część działki o nr geod. 362 o powierzchni około 0,1126 ha, tj; od drogi dojazdowej o nr geod. 

623, wzdłuż granicy z działką o nr geod. 355/9 na odcinku około 22 m, do pasa drogi krajowej Nr 63, 

4) Kozioł - część działki o nr geod. 262 o powierzchni około 0,9105 ha, tj; od pasa drogowego drogi 

powiatowej Czerwone - Kozioł - Łacha, wzdłuż granicy z działką o nr geod. 501 na odcinku 80 m, do 

granicy z działką o nr geod. 502, 

5) Lachowo - część działki o nr geod. 160 o powierzchni około 0,1264 ha, tj; od ogrodzenia placu szkolnego, 

wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej Lachowo - Danowo - Filipki Małe, do granicy z działką o nr 

geod. 35/4, 

6) Zabiele - część działki o nr geod. 1239 i 1667/1 o powierzchni około 0,0478 ha, tj. od ogrodzenia placu 

szkolnego do granicy z droga dojazdową o nr geod. 1354 i działki o nr geod. 350. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Jermacz 
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Uzasadnienie 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

Artykuł 14 ust. 2a znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

która weszła w życie z dniem 9 marca 2018 roku - zabrania spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych 

napojów. Natomiast dodany ust. 2b do art. 14, daje możliwość radzie gminy wprowadzić, w drodze uchwały, 

w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo 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 ustawy i nie 

będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Zgodnie z w/w delegacją, niniejszy projekt uchwały zakłada wprowadzenie na terenie gminy Kolno 

odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych 

i tylko w tych miejscowościach, w których znajdują się obiekty i nieruchomości stanowiące własność gminy. 

Jako miejsca wskazane odstępstwem od zakazu, wskazano obiekty Centrum Kultury Gminy Kolno, świetlic 

wiejskich i ochotniczych straży pożarnych wraz z przyległym terenem, w których są organizowane różnorakie 

imprezy okolicznościowe typu: wesela, chrzciny, urodziny, rocznice, bale, kuligi oraz inne imprezy 

integracyjne i okolicznościowe. Tego typu imprezy organizowane są dla określonej grupy osób i w konkretnym 

celu, na które nie są wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Należy zaznaczyć, 

iż odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w tych obiektach i przyległym terenie, obowiązują 

tylko na czas trwania tych imprez. 

Ponadto, w projekcie uchwały wskazano też nieruchomości (działki) stanowiące własność gminy, na których 

będzie prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, podczas trwania festynów (np. Dożynki 

Gminne) i innych imprez rekreacyjnych i okolicznościowych (np. Noc Świętojańska). Planując organizację 

otwartych imprez plenerowych, chcemy przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom społecznym, takim, jak: 

zanikanie wiedzy o lokalnych tradycjach, zwyczajach, obrzędach, zanikaniu więzi społecznych, czy też 

aktywności społecznej. Organizacja tych imprez przyczyni się do zaspokojenia społecznych i kulturalnych 

potrzeb mieszkańców naszej gminy, wpłynie na ich integrację oraz kultywowanie miejscowych zwyczajów 

i tradycji, a także promowania gminy. Należy nadmienić, że na terenie gminy Kolno nie ma amfiteatrów, czy 

też innych obiektów przystosowanych do organizacji takich imprez w plenerze, w tym miejsc przeznaczonych 

do spożycia napojów alkoholowych. 

Gmina Kolno prowadzi szerokie działania mające na celu rozwiązywanie problemów uzależnień wśród 

społeczności lokalnej, poprzez minimalizację szkód społecznych i indywidualnych wyrządzonych na skutek 

nadużywania alkoholu, realizując zadania zgodnie z kierunkami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy, uchwalanym 

corocznie przez Radę Gminy. Dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych w określonych miejscach 

i czasie, nie powinno mieć negatywnego wpływu na prowadzone już działania o charakterze edukacyjnym 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, ani też na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
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