
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/49/18 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2018 poz. 994 z póź.zm) i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

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

Jodłowa uchwala  co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się na terenie Gminy Jodłowa odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych:   

1) tereny zielone na działce o Nr ewid.1569 położonej w Jodłowej przy stadionie LKS z wyłączeniem części 

sportowej, 

2) tereny zielone na działce o Nr ewid.73  położonej w Dęborzynie  przy kompleksie rekreacyjnym   

z   wyłączeniem części sportowej, 

3) działka o Nr ewid. 1858/4  położona w centrum miejscowości Jodłowa. 

4) teren Gminnego Centrum  Kulturalno - Sportowego wraz z remizą OSP  w Dzwonowej i w Dębowej. 

5) tereny zielone  przy Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej. 

§ 2. Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych o których mowa 

w § 1 pkt. 1-5 obowiązują w trakcie imprez okolicznościowych na otwartym powietrzu, na które wydano 

jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 4.  Uchyla się uchwałę Nr XLII/23/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r, w sprawie 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłowa. 
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§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 
 

 

inż. Roman Warzecha 
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