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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MIELEC 

z dnia ………………….. 

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

Gminy Mielec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 

 

RADA  GMINY   MIELEC 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

 
1. Uznając, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

wprowadza się na terenie Gminy Mielec odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym.  

2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych określone w ust. 1, dotyczy terenów 

zlokalizowanych w Gminie Mielec: 

 Sołectwo Chorzelów: stadion sportowy, teren wokół Samorządowego Ośrodka Kultury i Spotu Sportu 

oraz budynku OSP obejmujący działki o numerach: 312/1, 312/2, 311/4, 311/1, 310/2, 310/1, 308/1, 

307/2,  

 Sołectwo Chrząstów: stadion sportowy obejmujący działki o numerach: 485/2, 488/2, 489/2,  

 Sołectwo Goleszów: stadion sportowy i teren wokół budynku OSP obejmujący działki o numerach: 

398, 525, 526, 527 

 Sołectwo Książnice: plac rekreacyjno-rehabilitacyjny i teren wokół budynku OSP obejmujący działki  

o numerach: 94/3, 94/4, 94/6, 803/2, 806 

 Sołectwo Podleszany: kompleks sportowy i teren wokół budynku OSP obejmujący działki  

o numerach: 1249/1, 1250/1, 1248/1, 1427/1 

 Sołectwo Rydzów: teren wokół Domu Ludowego obejmujący działki o numerach: 340/4, 329/3 

 Sołectwo Rzędzianowice: stadion sportowy i teren wokół budynków OSP obejmujący działki  

o numerach: 181, 1507, 1126 

 Sołectwo Wola Mielecka: stadion sportowy i teren wokół Samorządowego Ośrodka Kultury i Spotu 

Sportu obejmujący działki o numerach: 1021/4, 1022/1, 1022/4 

 Sołectwo Wola Chorzelowska: teren wokół budynku OSP obejmujący działki o numerach: 319/35, 

319/36, 319/37 

 Sołectwo Złotniki: stadion sportowy obejmujący działki o numerach 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 

 Sołectwo Szydłowiec: teren wokół Domu Ludowego obejmujący działkę o numerze: 227/10 

 Sołectwo Trześń: stadion sportowy i teren wokół budynku OSP obejmujący działki o numerach: 

718/1, 718/2, 718/3, 719//1, 719/2, 720/6, 720/7 

 

3. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych określone w ust. 1 i 2 obowiązuje tylko w trakcie 

trwania imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym.    

 



 
 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

§ 3.  

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

Podkarpackiego. 

 

 

 

  PRZEWODNICZACY  

RADY GMINY MIELEC 

     JAN KOŁODZIEJ 

 


