
UCHWAŁA NR XXXV.218.2018
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Domaszowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 b ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 t.j. z późn. zm.) Rada 
Gminy Domaszowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych określonego w art. 14 ust. 2a 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w niżej wymienionych miejscach 
publicznych na terenie gminy:

1) Domaszowice:

a) tereny rekreacyjno-sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach,

b) park wiejski działka nr 67/1,

2) Dziedzice:

a) teren rekreacyjny działka nr 145,

3) Gręboszów:

a) świetlica wiejska (Gręboszów 29),

b) boisko sportowe działka nr 391/1,

4) Nowa Wieś:

a) świetlica wiejska (Nowa Wieś 8),

5) Polkowskie:

a) świetlica wiejska działka nr 52/1,

6) Siemysłów:

a) boisko sportowe działka nr 383/4,

b) park wiejski działka nr 122/1,

c) świetlica wiejska (Siemysłów 11a)

7) Strzelce:

a) boisko sportowe działka nr 383/4,

b) boisko sportowe działka nr 516/1,

c) świetlica wiejska (Strzelce 52),

8) Wielołęka:

a) teren rekreacyjny działka nr 79,

9) Włochy:

a) świetlica wiejska (Włochy 54),

b) boisko sportowe działka nr 236,

10) Woskowice Górne:

a) świetlica wiejska działka nr 68/3,

Id: C0C505AB-7B6A-43B8-AA14-FA7DCE78F5FA. Podpisany Strona 1



11) Zofijówka:

a) teren rekreacyjny działka nr 14/1

2. W czasie i w miejscach imprez organizowanych przez Gminę Domaszowice i jednostki pomocnicze gminy 
lub przez innych organizatorów, za zgodą gminy.

3. Granice terenów objętych odstępstwem od zakazu są wyznaczone przez granice ewidencyjne danych 
nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak

Id: C0C505AB-7B6A-43B8-AA14-FA7DCE78F5FA. Podpisany Strona 2




