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UCHWAŁA NR LXIX/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od 
zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm. ) art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Iwaniskach uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie ustalenia 
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska, 
dokonuje się zmiany: 

1. W § 1 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 6) Targowisko w miejscowości Iwaniska. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.14 ust.2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. 
poz. 1119 ze zm.) Rada Miejska, 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. Jako miejsce objęte odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych, wskazano 
targowisko w miejscowości Iwaniska, gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy i spotkania mieszkańców 
Gminy Iwaniska. Dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych w określonym miejscu, nie powinno mieć 
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. 


