
UCHWAŁA NR XLI/345/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Białobrzegi 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.1) oraz art. 12 ust.             
1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.2), Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala: 
 
§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych                             
w następujących miejscach publicznych: 

1) Plac Zygmunta Starego w Białobrzegach; 
2) tereny nadpiliczne w Białobrzegach (teren odstępstwa /oznaczony kolorem szarym/ 
ilustruje szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały); 

3) Stadion Miejski im. Zygmunta Siedleckiego przy ul. 11Listopada 57 w Białobrzegach; 
4) Hala Sportowa przy ul. Reymonta 13A w Białobrzegach; 
5) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Kościelna 31 w Białobrzegach; 
6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Rzemieślniczej 30 w Białobrzegach; 
7) Targowisko Miejskie przy ul. Kościelnej 106 w Białobrzegach; 
8) teren Stanicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Krakowskiej 
2A w Białobrzegach; 

9) tereny Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szlacheckiej 54 oraz działka oznaczona 
numerem 2328/1 w Suchej,  

10) teren Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Stawiszynie – Stawiszyn 31; 
11) teren świetlicy wiejskiej w Jasionnej – Jasionna 27a;  
12) teren świetlicy wiejskiej w Szczytach – Szczyty 45a;   
13)  teren przy boisku sportowym Zodiak Sucha w Suchej – fragment działki oznaczonej 
numerem 1691/8 (teren odstępstwa /oznaczony kolorem szarym/ ilustruje szkic stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały); 

14) teren Świetlicy wiejskiej w Brzeźcach – działki oznaczonej numerem 119/1 i 119/2. 
 

2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1, napoje alkoholowe będzie można spożywać 
wyłącznie w czasie organizowanych festynów, imprez sportowych i imprez kulturalno- 
rozrywkowych. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski 
 

                                                             
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000,  
2 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2439 oraz 2245, z 2018 r. poz. 310 
oraz 650 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLI/345/2018 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLI/345/2018 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie art. 14 ust. 
2b Rada Miasta i Gminy na prawo ustanowienia miejsc publicznych, w których wprowadza 
się odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu. 

We wskazanych lokalizacjach są organizowane dla mieszkańców różnego rodzaju festyny, 
imprezy sportowe oraz kulturalno- rozrywkowe. 

 

 


