
UCHWAŁA NR LII/404/18
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełmża.

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, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. 
poz. 310, 650 i 1669), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się odstępstwo  od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach  
publicznych na terenie Gminy Chełmża:

1) w budynkach remiz strażackich oraz świetlic wiejskich i terenach przyległych stanowiących własność 
Gminy Chełmża w miejscowościach:

a) Bielczyny,

b) Brąchnówko,

c) Browina,

d) Drzonówko,

e) Dziemiony,

f) Głuchowo,

g) Grzegorz,

h) Grzywna,

i) Dźwierzno,

j) Kiełbasin,

k) Kończewice,

l) Kuczwały,

m) Liznowo,

n) Mirakowo,

o) Nawra,

p) Nowa Chełmża,

q) Parowa Falęcka,

r) Pluskowęsy,

s) Skąpe,

t) Sławkowo,

u) Szerokopas,

v) Świętosław,

w) Windak,

x) Witkowo,

y) Zajączkowo,

z) Zelgno;

2) tereny rekreacyjno – sportowe w miejscowościach:
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a) Bielczyny,

b) Bocień,

c) Bogusławki,

d) Brąchnówko,

e) Browina,

f) Drzonówko,

g) Dziemiony,

h) Dźwierzno,

i) Głuchowo,

j) Grzegorz,

k) Grzywna,

l) Januszewo,

m) Kiełbasin,

n) Kończewice,

o) Kuczwały,

p) Liznowo,

q) Mirakowo,

r) Morczyny,

s) Nawra,

t) Nowa Chełmża,

u) Parowa Falęcka,

v) Pluskowęsy,

w) Skąpe,

x) Sławkowo,

y) Strużal,

z) Szerokopas,

aa) Świętosław,

bb) Witkowo,

cc) Zajączkowo,

dd) Zalesie,

ee) Zelgno,

ff) Zelgno – Bezdół.

§ 2. W miejscach publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 napoje alkoholowe będzie można spożywać 
wyłącznie:

1) w czasie trwania imprez kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych i sportowych organizowanych przez 
Gminę Chełmża oraz jednostki podległe bądź podlegających zgłoszeniu do urzędu w miejscach do tego 
wyznaczonych;

2) w przypadku wynajęcia ww. miejsc przez podmioty prywatne celem organizacji imprez 
okolicznościowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

Id: 0C578CBD-F4AD-4424-BB8C-166D0AF8AC9F. Podpisany Strona 2



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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych.
Art. 14 ust. 2a znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. stanowi, że zabrania się spożywania
napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia
na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jednocześnie, na podstawie dodanego art. 14 ust.
2b ustawy rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na
terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie
to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 i nie będzie zakłócało
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Projekt uchwały zakłada wprowadzenie na terenie Gminy Chełmża odstępstw od ustawowego
zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.
Gmina Chełmża prowadzi działania mające na celu rozwiązywanie problemów uzależnień w
społeczności lokalnej oraz posiada lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
Głównym aktem prawnym na terenie Gminy Chełmża, na podstawie którego prowadzona jest
realizacja działań zgodnie z kierunkami zawartymi w ustawach jest Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

W świetle już prowadzonych i planowanych działań o charakterze edukacyjnym w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi, dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych w określonych
miejscach nie powinno mieć negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Powinno natomiast spełnić oczekiwania społeczne wobec tej przestrzeni.
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