
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2018 

RADY GMINY W STUBNIE 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy w Stubnie  

uchwala, co następuje. 

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

w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie Gminy Stubno w niżej wymienionych miejscowościach: 

1) Stubno 

- teren boiska sportowego oznaczonego jako działki nr 1456/12, 1456/3 

- budynek i plac przy remizie OSP oznaczony jako działki nr 1396/2, 1391 

- teren boiska przy osiedlu oznaczony jako działka 1546/24 

2) Stubienko  

- budynek świetlicy i plac przy świetlicy wiejskiej oznaczony jako działka 85 

- plac oznaczony jako działka nr 88/7 

3) Barycz 

-  budynek świetlicy wiejskiej i plac obok świetlicy oznaczony jako działka nr 99 

4) Kalników 

-  budynek świetlicy (Zagreble) oraz plac przy świetlicy, oznaczony jako działka nr 2961 

- teren boiska sportowego, oznaczony jako działka nr 2069 

- budynek świetlicy i plac obok świetlicy (w końcu) oznaczony jako działka nr 1090 

- plac oznaczony jako działka nr 3163 

- plac oznaczony jako działka nr 1551/13 

5) Nakło 

- teren boiska sportowego, oznaczony jako działka nr 249/1 

- budynek świetlicy wiejskiej i plac obok świetlicy oznaczony jako działka 171/4 

6) Hruszowice  sołectwo Gaje 
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-  budynek świetlicy oraz plac przy świetlicy, oznaczony jako działka nr 615 

7) Hruszowice sołectwo Hruszowice 

- budynek świetlicy oraz plac przy świetlicy, oznaczony jako działka nr 360 

8) Starzawa 

-  plac oznaczony jako działka nr 269/14. 

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

podczas organizowania imprez sportowych, kulturalnych, festynów, pikników plenerowych, których 

organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Stubno lub jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz 

stowarzyszenia działające na terenie Gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno. 

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

Województwa  Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Stubnie 
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