
UCHWAŁA NR XXXIX/246 /2018
RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie  wprowadzenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny  odstępstwa od zakazu spożywania  
napojów alkoholowych  w miejscach  publicznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.   z 2017r. 
poz. 1875, ze zm.) i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1 Uznając, że nie będzie  to miało negatywnego  wpływu na odpowiednie  kształtowanie polityki 
społecznej w zakresie  przeciwdziałania alkoholizmowi  i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, wprowadza się na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach  publicznych.

2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych określone w ust. 1, dotyczy niżej wymienionych 
miejsc publicznych :

1) na obszarze miejscowości Pawłów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1452 o powierzchni 0,8456 ha 
podczas trwania Jarmarku Pawłowskiego (pierwsza niedziela  miesiąca sierpnia każdego roku)

2) w budynkach świetlic wiejskich oraz Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego                        
w Pawłowie i placach wokół nich w trakcie organizowanych  spotkań sołeckich, gminnych, festynów i innych 
imprez kulturalnych i okolicznościowych w następujących miejscowościach :

a) Pawłów na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 1452 o pow. 0,20 ha

b) Krasne na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 159 o pow.0,03 ha

c) Józefin na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 127 o pow. 0,01 ha

d) Zalesie Krasieńskie na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 59 o pow.0,08 ha

e) Gołąb na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 188 o pow. 0,54 ha

f) Kanie na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 455/2 o pow. 0,32 ha

g) Kanie-Stacja na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 154/4  o pow. 0,11 ha

h) Zalesie Kańskie na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 1 o pow. 0,34 ha

i) Liszno na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 329 o pow. 0,07 ha

j) Liszno-Kolonia na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 340 o pow. 0,10 ha

k) Wólka Kańska na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 869 o pow. 0,08 ha

l) Wólka Kańska-Kolonia na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 173/2  o pow. 0,06 ha

m) Toruń na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 656 o pow. 0,0629 ha

n) Leszczanka na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 382 o pow. 0,04 ha

o) Krzywowola na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 205 o pow.0,02 ha

3) na obszarze  działek gminnych – placach ogniskowych  w miejscowościach :

a) Pawłów na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym  1452 o pow.  0,07 ha

b) Gołąb na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym  63 o pow. 0,60 ha

4) w ogródkach  piwnych zlokalizowanych  przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych za odrębnym 
zezwoleniem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Maziarz
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