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UCHWAŁA NrXVI/169/95
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25.10.1995r.
w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych, w niektórych miejscach
miasta Olsztyna
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. i ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze
zmianami z 1984r. Nr 34 poz. 184; z 1988r. Nr 33 poz. 180; z 1989r. Nr 35 poz. 192; z 1990r.
Nr 34 poz. 198 iNr 73 poz. 431; z 199lr. Nr 73 poz. 321 iNr 94 poz. 419 oraz z 1993r. Nr 40
poz. 184) Rada Miejska w Olsztynie u c h w a 1 a, co następuje:
§1
Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach:
i

1. Na ulicach, placach, skwerkach, przed sklepami oraz na terenach przyległych do placówek
handlowych i gastronomicznych:
a) w całym osiedlu "'Śródmieście" i "Kościuszki"
b) w osiedlu "Grunwaldzkie" pomiędzy ulicami: Artyleryjską wzdłuż torów kolejowych do
Jagiellończyka, Jagiellończyka, Armii Krajowej, Warszawską od skrzyżowania z ul Armii
Krajowej do granic osiedla '"Śródmieście"
c) w osiedlu "Podgrodzie" między ulicami: Warszawską, Tuwima, wzdłuż rzeki Łyny do granic
osiedla "'Śródmieście"
d) w osiedlach "Kętrzyńskiego",. "Pojezierze" i 'Kormoran" pomiędzy ulicami : 1-go Maja,
Partyzantów, pLKonstytucji 3 Maja, Lubelską, Składową, Towarową, Leonharda,
Wyszyńskiego, Pstrowskiego do granic osiedla Kościuszki",
e) w osiedlach "Nagórki" , "Jaroty" i "Pieczewo" pomiędzy ulicami : Synów Puku - Sikorskiego,
Witosa, Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Stramkowskiej, Żurawskiego, Wilczyńskiego,
Jeziołowicza, Krasickiego do Synów Pułku
f) w osiedlach "Wojska Polskiego" , "Zatorze" i "Podleśna" między ulicami : Artyleryjską,
Gietkowską, Wojska Polskiego do ul Sybiraków, Sybiraków, Rataja, Bydgoską do
Jagiellońskiej, Jagiellońską, Poprzeczną do Zientary Malewskiej, Zientary Malewskiej,
Kolejową do Wojska Polskiego oraz przy uL Radiowej i Fałata
g) w osiedlu "Nad Jeziorem Długim" pomiędzy ulicami: Bałtycką, aLPrzyjadół, Rybaki oraz
ulicami: Bałtycką, Jeziorną wzdłuż torów kolejowych do uL Artyleryjskiej
h) w osiedlu "Dąjtki" - na terenie lasu miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Żniwną,
Dożynkową, Kłosową i Strąkową oraz w okolicy Szkoły Podstawowej i Kościoła w promieniu
200 metrów.
i) w osiedlach "Likusy" i "Gutkowo" - przy ul .Bałtyckiej

j) w osiedlu "Kortowo" - na terenach miejskich pomiędzy ulicami: Warszawską, Promienistą,
Astronomów i Słoneczną oraz Warszawską, Tuwima i Sikorskiego
2. W parkach:
a) park im. Janusza Kusocińskiego
b) park "Podzamcze"
c) park "Jar" (pomiędzy Halą Widowiskowo - Sportową "Urania",Szkołą Podstawową Nr 8
a Szkołą Podstawową Nr 24)
d) park "Jakubowo"
e) park po byłym cmentarzu przy aL Wojska Polskiego
f) park przy ul Bałtyckiej i Jeziornej nad Jeziorem Czarnym.
•
3. Na terenie zamkniętych cmętarzy gminnych:
a) Św. Jakuba w obrębie uL Wojska Polskiego i Dąbrowskiego,
b) Św. Józefa w obrębie ul Rataja, Sybiraków i Jagiellońskiej.
§2

Zakaz, o którym mowa w § 1 pkt 1 nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych w ogródkach
kawiarnianych uruchamianych przez zakłady gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych.
§3

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje w Noc Sylwestrową oraz na imprezach
organizowanych na otwartym powietrzu, w czasie których dopuszczona została sprzedaż napojów
alkoholowych.
§4

Osoby spożywające alkohol wbrew zakazom określonym w niniejszej uchwale podlegają
odpowiedzialności karno-administracyjnej przewidzianej w art.43 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 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 Miejskie''
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