
 

 

UCHWAŁA NR LV.345.2018 

RADY GMINY MIŁKI 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Miłki 

Na podstawie 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; z 2017 r. poz.2245, 2439; z 2018 r. poz. 310, 

650) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących 

miejscach publicznych na terenie Gminy Miłki: 

1) teren Ośrodka Kultury w Miłkach (numer geodezyjny działki 99/3) 

2) boisko szkolne w Miłkach (numer geodezyjny działki 99/5) 

3) teren działki parafialnej w Rydzewie (numer geodezyjny działki 313/2) 

4) plaża w Miłkach (numer geodezyjny działki 11/2 i 12), 

5) plaża Rydzewie (numer geodezyjny działki 150/1; 150/2) 

6) plaża w Jagodnym Małym (numer geodezyjny działki 3/89) 

7) plaża w Jagodnym Wielkim (numer geodezyjny działki 147/4) 

8) plaża w Kleszczewie (numer geodezyjny działki 89) 

9) plaża w Rudzie (numer geodezyjny działki 2/65) 

10) plaża w Bielskich (numer geodezyjny działki 96/3) 

11) plaża w Konopkach Wielkich (numer geodezyjny działki 162/2) 

12) plaża w Wyszowatych (numer geodezyjny działki 232) 

13) teren działki rekreacyjnej w Danowie (numer geodezyjny działki 26) 

14) plaża w Paprotkach (numer geodezyjny działki 124) 

15) boisko w Marcinowej Woli (numer geodezyjny działki 341 i 151/1) 

16) boisko w Czyprkach (numer geodezyjny działki 126/1) 

17) remiza strażacka w Rydzewie ( numer geodezyjny działki 18) 

18) Grodzisko Półwyspowe w Staświnach (numer działki geodezyjnej 48) 
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19) Ośrodek Kultury w Miłkach, świetlice gminne w miejscowościach: Konopki Nowe, Konopki Małe, 

Danowo, Konopki Wielkie, Wyszowate, Rydzewo, Kleszczewo, Czyprki, Staświny, Marcinowa Wola, 

Jagodne Wielkie, Jagodne Małe, Ruda, Paprotki. 

2. Odstępstwo o którym mowa w ust.1 obowiązuje wyłącznie w dniach i w godzinach, w których 

organizowane są za zgodą zarządcy lub właściciela miejsca publicznego określonego w ust.1 festyny, pikniki 

i inne imprezy kulturalne i sportowe. 

3. Odstępstwo, o którym mowa w ust.1 pkt 19 obowiązuje również w przypadku wynajmu miejsca 

publicznego określonego w ust.1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr LIV.339.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych terenie 

Gminy Miłki. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Tomasz Gujda 
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