
UCHWAŁA NR XLV/293/2018 

Rady Gminy Baranowo   

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
      w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych                  

w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo. 

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym           
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 2b ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487,  
z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:  

§ 1. 

 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych,  
        w poniższych miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo: 
        1) teren obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, teren  

     działki zabudowanej nr 94, w miejscowości Brodowe Łąki, teren działki zabudowanej  
     nr 466 w miejscowości Ziomek, stanowiących własność komunalną Gminy  
     Baranowo,  

      2)  tereny obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujące się w miejscowościach:  
     Baranowo – działka nr 543/5; Brodowe Łąki – działka nr 149,3, nr 147, nr 149/1;  
     Bakuła – działka nr 247, nr 248; Rycica – działka nr 293; Cierpięta – działka nr 232; 
     Ramiona –  działka nr 692,  w związku z organizacją imprez, podczas których  
     organizatorzy uzyskają  jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów  
     alkoholowych. 

2. Informacja o terminie  i czasie odbywania imprez okolicznościowych, podczas których  
     organizatorzy uzyskają jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 
     alkoholowych umieszczana jest w formie plakatów na tablicach ogłoszeń,  na terenie 
     Gminy. 

§ 2. 

Uchyla się  uchwałę Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Baranowo  z dnia 30 maja 2018 r.   
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych   
w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 4. 

1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  
        Mazowieckiego. 

     2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 


