
UCHWAŁA NR ..................................................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................................................. 2019 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim  strefę 
z odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 12% do godziny 21ºº, 
obejmującą teren rekreacyjny ze stolikami i grillem położony na części działek nr 2588/273, nr 3420/255 k.m. 2, 
obręb Wodzisław.

§ 2. 

Granice terenu objętego odstępstwem określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ..................................................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia .................................................. 2019 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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 i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uchwałą Nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 roku Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uwzględniła
w całości petycję Stowarzyszenia Wodzisław 2.0, która wpłynęła do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
w dniu 12 września 2018 roku dotyczącą wprowadzenia na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza" w Wodzisławiu Śląskim strefy z odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 12% do godziny 21ºº obejmującej teren rekreacyjny ze stolikami i grillem.

W uzasadnieniu Rada Miejska stwierdziła, iż proponowana strefa z odstępstwem od zakazu spożywania
napojów alkoholowych znajduje się w terenie bezpiecznym, nowoczesnym, monitorowanym, zaopatrzonym
w kosze na śmieci co będzie miało wpływ na pozytywne i odpowiedzialne zachowanie przebywających tam
osób.

W związku z powyższym przekazano przedmiotową uchwałę Prezydentowi Miasta celem podjęcia
stosownych działań związanych z realizacją petycji.

Mając powyższe okoliczności na uwadze przedkłada się projekt niniejszej uchwały celem podjęcia.
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