
UCHWAŁA NR XLVIII/522/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia porządku publicznego na czas 

XV Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie.

Na podstawie art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018  r. 
poz. 994 i 1000) oraz art. 14 ust. 2b i ust.6 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 439 oraz z 2018 r. 
poz. 310 i 650) Rada Miejska w Bornem Sulinowie  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego w związku z organizowaną imprezą masową 
XV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo wprowadza się na 
okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na określonym obszarze Miasta Borne Sulinowo obręb 03, obręb 05 z wyłączeniem działek nr 
10/5, 37 i 38, obręb 06 z wyłączeniem części działki nr 1/6 wg załącznika do uchwały, część działki nr 3/27 wg 
załącznika do uchwały oraz  działek nr  39/3, 64/1, 68, 87/47, 87/157, 87/158, 97.

2. Na wyłączonych działkach, o których mowa w ust. 1, wprowadza się odstępstwo od zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych.

§ 2. Obszar Miasta Borne Sulinowo, na którym wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży podawania 
i spożywania napojów alkoholowych, wyznacza załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Legenda:

Obszar z zakazem sprzedaży alkoholu 

Obszar wyłączony z zakazu sprzedaży alkoholu 

Załacznik do uchwały Nr XLVIII/522/2018

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.
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