
UCHWAŁA NR LXI/281/2018
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Grębocice

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Grębocice uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach  publicznych na 
terenie Gminy Grębocice, na wyznaczonych działkach gminnych o numerach geodezyjnych:

Miejscowości           działki oznaczone numerem geodezyjnym   
Grębocice działka nr: 220/1 – (Park Grębocice),

działki nr: 706 (hala sportowa, boisko) i nr 176/1 (boisko sportowe), 
działka nr: 421 – budynek – (OSP oraz plac wokół),
działka nr: 221/1 – budynek – (Centrum Aktywności Społecznej oraz teren wokół, 
w granicach działki),
działka nr: 282/3 – budynek – (Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki)

Bucze działka numer 237 – budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)
Czerńczyce działka numer 24/7 – ( boisko sportowe)
Duża Wólka         działka numer: 47/4 – (wigwam oraz teren wokół)
Grodowiec działka numer 164 – ( plac przy parkingu w obrębie działki)

działka numer 122 – (budynek - świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)
działka numer 71/7 – (boisko sportowe)

Grodziszcze        działka numer 312 –budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)
Krzydłowice    działka numer 542 – budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)

działka numer 540 – (boisko sportowe)
Kwielice           działka numer 461/2 – (boisko sportowe)

działka numer 735 – (Wiejski Ośrodek Kultury i teren wokół)
Obiszów działka numer 75/2 - budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)

działka numer 198/4 – (teren  punktu widokowego) 
działka numer 198/5 – (teren park rowerowy)

Proszyce działka numer 32 – (boisko sportowe) 
działka numer 23 –budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)

Retków działka numer 188 – (boisko sportowe)
działka numer 68 - budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)

Rzeczyca działka numer 682 – ( Wiejski Ośrodek Kultury oraz teren wokół)
działka numer 254/8 – (boisko sportowe)

Szymocin działka numer 296 – (boisko sportowe)
działka numer 41 – (park)
działka numer 42 – budynek -  (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)

Trzęsów działka numer 115/2 – (budynek - świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)
działka numer 52 – (boisko sportowe)

Stara Rzeka działka numer: 201/18 - budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)
Świnino działka numer:  153/13 –budynek - (świetlicy wiejskiej  oraz teren wokół)
Ogorzelec działki numer:103,105 i 134/3 –budynek - (świetlicy wiejskiej

działki numer: 102, 106 i również 134/3 – (teren wokół  świetlicy)
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2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1 napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie 
w podczas imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych, imprez związanych z tradycją ludową, 
zwyczajami społeczności lokalnej, takich jak turnieje wsi, dożynki  oraz inne imprezy wynikające z potrzeb 
w danym roku kalendarzowym, organizowane z inicjatywy Gminy Grębocice i jednostek podległych, Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz Sołectw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Grębocice.

§ 3. Traci moc  uchwała nr XL/192/2013 Rady Gminy w Grębocicach  z dnia 23 kwietnia  2013r.
w sprawie wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej 
niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara
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