
 

 

UCHWAŁA NR XLV/381/2018 

RADY GMINY FRYSZTAK 

z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na terenie Gminy Frysztak. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy 

z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.), 

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych podczas imprez 

zorganizowanych za zgodą zarządcy terenu w następujących miejscach publicznych na terenie Gminy Frysztak: 

1) teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku obejmujący działki ewidencyjne nr 304, 305, 

306, 307, 309, 311/7, 356, 357/1; 

2) teren wokół schronu kolejowego w Stępinie i Cieszynie obejmujący działki ewidencyjne: 

a) Stępina nr 1221/9, 1221/10, 1224/9, 

b) Cieszyna nr 903/1, 906/2, 909, 910, 1744/2, 1745; 

3) teren wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie obejmujący działkę ewidencyjną  

nr 279; 

4) teren stadionu sportowego w Lubli użytkowanego przez KS „Orzeł” Lubla obejmujący działkę 

ewidencyjną nr 1646/8; 

5) teren stadionu sportowego w Gogołowie użytkowanego przez KS „Skarbek” Gogołów obejmujący działkę 

ewidencyjną nr 601; 

6) teren wokół budynku wiejskiego w Cieszynie obejmujący działkę ewidencyjną nr 1201; 

7) teren wokół budynku wiejskiego w Stępinie obejmujący działki ewidencyjne nr 722 i 1223/1; 

8) teren wokół budynku wiejskiego w Hucie Gogołowskiej obejmujący działkę ewidencyjną nr 105/7; 

9) teren wokół budynku wiejskiego w Pułankach obejmujący działkę ewidencyjną nr 449/1; 

10) teren wokół budynku wiejskiego w Kobylu obejmujący działkę ewidencyjną nr 370/1; 

11) teren wokół budynku wiejskiego w Twierdzy obejmujący działkę ewidencyjną nr 176; 

12) teren wokół budynku wiejskiego w Widaczu obejmujący działkę ewidencyjną nr 150; 

13) teren wokół budynku wiejskiego w Lubli obejmujący działkę ewidencyjną nr 1170; 
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14) teren wokół budynku wiejskiego w Gliniku Dolnym obejmujący działkę ewidencyjną nr 287; 

15) teren wokół budynku wiejskiego w Gliniku Średnim obejmujący działkę ewidencyjną nr 313/4; 

16) teren wokół budynku wiejskiego w Gliniku Górnym obejmujący działki ewidencyjne nr 968/1 i 968/2; 

17) teren wokół budynku wiejskiego w Gogołowie obejmujący działki ewidencyjne nr787 i 788. 

2. W miejscach publicznych, wymienionych w ust. 1 napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie 

podczas organizowanych imprez sportowych, kulturalno-oświatowych, festynów i pikników plenerowych, 

w przypadku wydania przez Wójta Gminy Frysztak jednorazowego zezwolenia na sprzedaż, podawanie 

i spożywanie napojów alkoholowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak a nadzór nad jej realizacją Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Kwiatek 
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