
           

UCHWAŁA NR XVII/145/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych           

w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin 

 

  

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz z art. 14 ust. 2b  ustawy z  dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu  w trzeźwości   i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2277  ze zm.) Rada Gminy Sochocin  uchwala,  co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w następujących miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin: 

1) stadion gminny w Sochocinie w trakcie koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, 

festynów oraz pikników; 

2) budynki świetlic wiejskich i budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w trakcie imprez 

okolicznościowych, kulturalnych i sportowych i innych uroczystości; 

3) place wokół świetlic wiejskich i place wokół budynków Ochotniczej Straży Pożarnej    

w trakcie imprez okolicznościowych, kulturalnych, sportowych, pikników i innych 

uroczystości.  

 

 § 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca                   

2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin. 

    

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                Przewodniczący  Rady  

 Stanisław Kwiatkowski 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XVII/145/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość 

spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sochocin 

 

Zgodnie  z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz z art. 14 ust. 2b  ustawy z  dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu  w trzeźwości   i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2277 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić w określonym miejscu 

publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

podczas organizowanych koncertów,  imprez kulturalnych, sportowych, festynów,  pikników  

i innych uroczystości. 

W związku z organizowanymi różnego rodzaju uroczystościami wskazane jest, aby miejsca 

wymienione w § 1 projektu uchwały zostały  wyłączone z zakazu określonego w ustawie              

o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały.     

    

 

 

Przewodniczący  Rady  

 Stanisław Kwiatkowski 

 

 

 


