
UCHWAŁA NR XLIV/340/2018
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się 
odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 2439; z 2018 r. 
poz. 159, 310, 650), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach 
publicznych położonych na terenie Gminy Będzino:

1. boiska sportowe na terenie Gminy Będzino - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych, 
położone w:

1) – miejscowości Stoisław działka nr 63/12,

2) – miejscowości Dobrzyca – działka nr 60,

3) – miejscowości Dobre – działka nr 76/1,

4) – miejscowości Strzepowo – działka nr 43/2,

5) – miejscowości Strachomino działka nr 31/2,

6) – miejscowości Tymień działka nr 189/34,

7) – miejscowości Będzino działka nr 109/6 i 109/12,

8) – miejscowości Dobiesławiec działka nr 92/1;

2. tereny otwarte - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych, położone w:

1) –  miejscowości Kazimierz Pomorski działka nr 12/5,

2) – miejscowości – Będzino działka nr 60/11 i 60/10,

3) – miejscowości Borkowice - działka nr 59/1,

4) – miejscowości Mścice działka nr 294,

5) – miejscowości Mścice działka nr 267/108,

6) – miejscowości Podamirowo działka nr 6/16,

7) – miejscowości Popowo działka nr 25;

3. tereny zielone - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych,  położone w:

1) – miejscowości Mścice działka nr 173/2.

§ 2. 

Alkohol w miejscach publicznych, o których mowa w § 1, można podawać tylko za zezwoleniem Wójta Gminy 
Będzino.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Id: 588F2E83-68E0-40B5-818A-BF04E0596F64. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/340/2018

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ogłoszona 
w Dzienniku Ustaw nr310 w dniu 6 lutego br. i weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Art. 14 ust. 2a tejże 
ustawy stanowi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc 
przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jednocześnie, na podstawie 
dodanego art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może 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 i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

Zgodnie z delegacją dla rady gminy zawartą w art. 14 ust. 2b ustawy, projekt uchwały zakłada wprowadzenie 
na terenie gminy Będzino odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w określonych miejscach publicznych.

Jako miejsca objęte odstępstwem od zakazu wskazano :

1. boiska sportowe na terenie Gminy Będzino - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez 
rozrywkowych:

1) – Dobre – miejscowość STOISŁAW działka nr 63/12,

2) – Dobrzyca – działka nr 60

3) – Dobre – działka nr 76/1

4) – Strzepowo – działka nr 43/2

5) – Strachomino działka nr 31/2

6) – Tymień działka nr 189/34

7) – Będzino działka nr 109/6 i 109/12

8) – Dobiesławiec działka nr 92/1

2. tereny otwarte - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych:

1) – Kazimierz Pomorski działka nr 12/5

2) – Będzino - działka nr 60/11 i 60/10

3) – Borkowice - działka nr 59/1

4) – Mścice działka nr 294

5) – Mścice działka nr 267/108

6) – Podamirowo działka nr 6/16

7) – Popowo działka nr 25

3. tereny zielone - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych:

1) – Mścice działka nr 173/2

Planując realizację imprez plenerowych chcemy stworzyć mieszkańcom gminy możliwość integracji, 
kultywowania tradycji  jak również zachowania zwyczajów i obyczajów poszczególnych wsi i sołectw oraz 
zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców, a także promowanie obszaru gminy.  Nie ma 
wątpliwości co do tego, że  wymienione miejsca są miejscami bezpiecznymi. Wszystkie urządzenia 
infrastruktury technicznej na ich terenie, takie jak trybuny, czasowe place zabaw i inne, posiadają wymagane 
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prawem certyfikaty i atesty. Są to tereny ogrodzone, co w znacznym stopniu ułatwia utrzymanie porządku 
publicznego.

Gmina Będzino prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu rozwiązywanie problemów uzależnień 
w społeczności lokalnej oraz posiada  diagnozę w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Kluczowym aktem prawnym na terenie Gminy 
Będzino, na podstawie którego prowadzona jest realizacja działań zgodnie z kierunkami zawartymi w ustawach 
jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na terenie gminy Będzino 
uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

W świetle już prowadzonych i planowanych działań o charakterze edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych w określonych miejscach nie będzie mieć 
negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przyczyni się  natomiast  do spełnienia 
oczekiwań społecznych wobec tej przestrzeni. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy, 
wręcz przeciwnie, pozwoli na pełne i uzasadnione wykorzystanie  w/w miejsc dla celów lokalnej społeczności.
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