RADA MIEJSKA
w Olsztynie
UCHWAŁA

Rady

z dnia

Miejskiej

Nr VIII/81/95
w

Olsztynie

1 marca 1995 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów
alkoholowych w niektórych miejscach miasta Olsztyna.

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35 poz. 230; z 1984 r. Nr 34, poz.184; z 1988 r. Nr 33
z 1989 r. Nr 35, poz. 192;
z 1990 r. Nr 34, poz. 198
poz. 180;
oraz z 1991 r.
Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz.
i Nr 73, poz. 431
Rada Miejska w Olsztynie
419 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 184)
uchwala,
co następuje:

§ 1

Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w następują
cych miejscach:
1) Przed sklepami,

na trawnikach i placach:

a) w rejonie Dworca Głównego PKP obejmującym pl. Konstytucji
3 Maja, ul. Partyzantów od dworca PKP do pl. Bema włącznie,
ul. Kętrzyńskiego od pl. Bema do ul. Kościuszki,
ul. Koś
ciuszki od pl. Konstytucji 3 Maja do sklepu spożywczego
"KUBA" włącznie;
b) w rejonie Starego Miasta obejmującym ul. Asnyka, ul. Prostą,
ul. Stare Miasto, ul. Zamkową oraz Targ Rybny;
c) w rejonie pawilonu handlowego przy al. Marsz. J. Piłsudskie
go 54 pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym Nr 4, Centrum Tańca
i Przedszkolem Nr 20;
d) w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Pstrowskie
go 23 ;
e) w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Orłowicza 6;
f) w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Murzynowskiego 20;
g) w rejonie pawilonu handlowego "EUREKA"
przy ul. Murzynowskiego 16 i Przedszkola Nr 32 przy ul. Murzynowskiego 24;
h) w rejonie pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Jeziołowicza 7 ;
i) w rejonie pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Kołobrzes
kiej 13 oraz 18.
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2)

W parkach:
a)
b)
c)
d)
e)

park im. Janusza Kusocińskiego;
park "Podzamcze”;
park "Jar"
"URANIA"
(pomiędzy
Halą Widowiskowo-Sportową
a Szkołą Podstawową Nr 24);
park "Jakubowo";
park po byłym cmentarzu przy al. Wojska Polskiego.

§ 2
Zakaz, o którym mowa wal pkt 1 nie dotyczy spożywania napojów
alkoholowych w ogródkach kawiarnianych
uruchamianych przez za
kłady gastronomiczne
posiadające zezwolenie na sprzedaż i poda
wanie napojów alkoholowych.

§ 3
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje w Noc Sylwestrową oraz
na imprezach organizowanych na otwartym powietrzu, w czasie któ
rych dopuszczona została sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4
Osoby spożywające alkohol wbrew zakazom określonym w niniejszej
uchwale podlegają odpowiedzialności karno-administracyjnej prze
widzianej w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw
działaniu alkoholizmowi.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w prasie lokalnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogdan Pieréchod

