Uchwała nr XXXVIII/278/98
Rady Gminy Luzino
z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie zakazu spoŜywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
gminy Luzino.
Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz.
180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 99,
poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 732),
w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. i Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496 oraz Nr 132, poz. 622, z 1997 roku Nr 9, poz. 43 i Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686
oraz Nr 132, poz. 775)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§1
Na obszarze gminy Luzino wprowadza się zakaz spoŜywania napojów alkoholowych
w następujących miejscach publicznych z zastrzeŜeniem § 2:
- ulicach, chodnikach oraz innych przejściach dla pieszych,
- placach zabaw, skwerach i parkach,
- placach ogólnodostępnych.
§2
Zakaz spoŜywania napojów alkoholowych nie dotyczy:
- miejsc publicznych, w których – na podstawie zezwolenia prowadzona jest sprzedaŜ napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spoŜywania w miejscu sprzedaŜy,
- miejsc publicznych w nocy z dnia 31 grudnia na 01 stycznia.
§3
Za nieprzestrzeganie niniejszej Uchwały grozi kara grzywny wymierzona w trybie i na zasadach
określonych w Kodeksie Wykroczeń.
§4
Kontrolę i egzekwowanie przepisów Uchwały powierza się Policji.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy w Luzinie, rozplakatowaniu w
miejscach publicznych i ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 lipca 1998 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Miotk

