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WZORY

UCHWAŁA NR ..........................................
RADY GMINY ........................................... 
z dnia ........................................................

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
na określonym obszarze gminy……….(miasta……) w celu zapewnienia porządku publicznego na okres 
wyborów samorządowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1356 ze zm.) Rada Gminy ....................... uchwala, co następuje:

§ 1
W celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego w związku z ............................ (wydarzenie sportowe, 
uroczysta wizyta, święto państwowe lub kościelne itd.), wprowadza się na okres (od ... do...) czasowy zakaz 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze gminy (miasta) określonym w § 2.

§ 2
Obszar gminy (miasta), na którym wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napo-
jów alkoholowych wyznaczają następujące granice: ........................ (dokładne określenie obszaru, ulic itd.).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi......................................... (Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta)

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

Przewodniczący Rady Gminy (Miasta).................................................................................

OBJAśNIENIA USTAWOWE:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych:

– na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
– na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
– w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
– w środkach i obiektach komunikacji publicznej, publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, 

w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
– w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych 

i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zabrania się również spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych 
do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów, a także sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawie-
rających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających 
więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych. 

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ww. ustawy w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, 
ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych. Co istotne wspomniany stały lub czasowy zakaz nie może obejmować całej gminy, gdyż 
rada nie dysponuje uprawnieniami do wprowadzania prohibicji na obszarze całej jednostki samorządu terytorialnego. 

WZÓR UChWAłY W SPRAWIE WPROWADZENIA CZASOWEgO ZAKAZU 
SPRZEDAżY, PODAWANIA I SPOżYWANIA NAPOJÓW ALKOhOLOWYCh


