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UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście
Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących
miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie:
1) teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, numer geodezyjny działek: 51/3, 52/1, 52/3, 60/5, 63/5, 63/6 obręb 13;
2) budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, numer geodezyjny działki 89/7 obręb 9;
3) budynek Miejskiego Centrum Kultury, numer geodezyjny działki 304/5 obręb 5;
4) budynek Urzędu Miejskiego, numer geodezyjny działki 304/4 obręb 9.
2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1, napoje alkoholowe można spożywać wyłącznie
w czasie organizowanych uroczystości, festynów, koncertów, pikników plenerowych, imprez kulturalnorozrywkowych, imprez sportowych i innych uroczystości oraz imprez okolicznościowych.
3. Uznaje się, że udzielenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych, w miejscach
publicznych, o których mowa w ust. 1, nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski

