UCHWAŁA NR …………/2019
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia ………………………… 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia
2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506,
poz. 1309, poz.1696) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2018 r. poz.2137, 2244, z 2019 r. poz.
730) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w
sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary wprowadza się następujące
zmiany: § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących
miejscach publicznych Miasta i Gminy Młynary:
1) działka ewidencyjna nr 17/2 obręb Młynary 02 (stadion przy Ośrodku Kultury) w związku
z corocznie odbywającymi się imprezami cyklicznymi,
2) działka ewidencyjna nr 154/2 obręb Młynary 04 (boisko przy ul. Warszawskiej 1 podczas
Dożynek Gminnych,
3) działka ewidencyjna nr 88/3 obręb Młynary 01 (amfiteatr ul. 1 Maja) w związku z corocznie
obywającymi się imprezami cyklicznymi,
4) działka ewidencyjna nr 47 obręb Młynary 02 (hol kina „ZENIT”, sala Ośrodka Kultury
w Młynarach) w związku z corocznie odbywającymi się imprezami cyklicznymi,
5) działka ewidencyjna nr 43 obręb Młynary 05 (sala ślubów Urzędu Miasta i Gminy
w Młynarach) w związku z uroczystościami ślubnymi,
6) świetlice, wiaty i boiska wiejskie w związku z organizacją imprez okolicznościowych –
rodzinnych w miejscowościach: Błudowo nr dz. 99/2 obręb Błudowo, Karszewo nr dz. 105
obręb Karszewo, Kraskowo nr dz. 84/2 obręb Kraskowo, Kurowo Braniewskie nr dz. 20 obręb
Kurowo Braniewskie, Kurowo Braniewskie nr dz. 47/1 obręb Kurowo Braniewskie, Kwietnik
nr dz. 229 obręb Kwietnik, Nowe Monasterzysko nr dz. 130/1 obręb Nowe Monasterzysko,
Mikołajki nr dz. 20 obręb Janiki Pasłęckie, Płonne nr dz. 10/4 obręb Płonne, Sąpy nr dz. 166
obręb Sąpy, Sąpy nr dz. 3246/4 obręb Sąpy, Stare Monasterzysko nr dz. 21 obręb Stare
Monasterzysko, Warszewo nr dz.26/1 obrąb Warszewo, Włóczyska nr dz. 60/4 obręb
Włóczyska, Zastawno nr dz. 113 obręb Zastawno, Zastawno nr dz. 107 obręb Zastawno,
Zaścianki nr dz.64 obręb Zaścianki,
7) działka ewidencyjna nr 146 Rynek w Młynarach w związku z coroczną zabawą sylwestrową.
§ 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta
i Gminy Młynary i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wspomniana wyżej ustawa wprowadza zakaz
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, dając jednocześnie możliwość
radzie gminy wprowadzenie w drodze uchwały odstępstwa od tego zakazu, jeśli uzna,
że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego też, w celu umożliwienia
sprzedaży napojów alkoholowych w czasie organizowanych imprez na świeżym powietrzu,
należy skorzystać z takiego odstępstwa.
Treść projektu uchwały została uzgodniona z Miejsko-Gminna Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach, jednostkami pomocniczymi.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

