
Uchwała Nr / /18 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 2018 r. 

PROJEKT 

w sprawie 
oraz zasad us; 
Gminy Mińsk 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
tuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Mazowiecki. 

Na 
ca 1990 roku o 
26 paździemikla 
(Dz.U.2016. 
ogłaszaniu 
zasięgnięciu 

podiptawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.l, art.41 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 mar-
samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 ze zm.), art.l2 ust.l i 3 ustawy z dnia 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
ze zm.) oraz art.4 ust.l i art.l3 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523), po 
opinii Dowódcy Gamizonu Mińsk Mazowiecki - uchwala się, co następuje: 

..487 

Ustala się na 
napojów alkoh 

1) do 4,5?̂  
2) powyżej 
3) powyżej 

Ustala się na 
napojów alkoholowych 

Wprowadza się 
sprzedaży i poc awania 
1) ustala się, że 

ży nie może 
obiektów: 
czych, kościbłów 

2) punkt sprzedaży 
zlokalizowany 
przedszkoli. 

§1 

terenie Gminy Mińsk Mazowiecki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
)lowych: 
zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości - 55 

j 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości - 45 
18% zawartości alkoholu w ilości - 50. 

§2 

terenie Gminy Mińsk Mazowiecki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości - 40. 

§3 

Ustala się na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości - 110. 

§4 

następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki miejsc 
napojów alkoholowych: 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzeda-
być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od budynków oraz 

s^ół, przedszkoli, innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuń-
, kaplic, cmentarzy i innych obiektów kultu religijnego; 
napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być 

w odległości mniejszej niż 100 metrów od budynków oraz obiektów: szkół, 
innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kościołów, ka

plic, cmentarzy i innych obiektów kultu religijnego; 



3) pomiaru od 
poza 
pkt.l po cią 
budynku lub 

4) pomiaru od 

egłości punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
miejscem sprzedaży należy dokonywać od budynku lub obiektu wymienionego w 

ciągach pieszych drogą powszechnego uczęszczania licząc od drzwi wejściowych 
obiektu do drzwi wejściowych stałego punktu sprzedaży; 

egłości punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży należy dokonywać od budynku lub obiektu wymienionego w pkt.2 do 
obiektu, w 
nych drzwi 

ctórym znajduje się punkt sprzedaży, licząc od furtki w ogrodzeniu lub głów-
wejściowych do budynku lub obiektu, gdy brak jest ogrodzenia, do drzwi wej

ściowych stałego punktu sprzedaży. 

sprz(jdaż 
W przypadku 
w którym 
lub poza miejscem 
odległości, o 
terenu przezna 
wa §4, w linii 

§5 

])unktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego głównego wejścia, 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
sprzedaży prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego, 

których mowa w §4 ustala się mierząc odległość pomiędzy najbliższą granicą 
:zonego pod punkt sprzedaży, a wejściem głównym do obiektu, o którym mo-

prostej pomiędzy nimi. 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art.l2 ust.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, maksy

malną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych; 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży; 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

Dotychczasowe przepisy ustalały liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 

18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miej

scu sprzedaży. Obecnie ustawa nakłada obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napój 5w alkoholowych każdego rodzaju, łącznie z napojami zawierającymi do 4,5% 

alkoholu oraz p iwo. 

Proponovs ane liczby zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec 

prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które 

zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości. 

Stosowniej do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 paździemika 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy przed podjęciem niniejszej 

uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. 

Na terenie gmi iy rozmieszczona jest jednostka wojskowa, zgodnie z art. 12 ust.6 w/w ustawy 

maksymalna li:zba zezwoleń oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych ustalane są także po zasięgnięciu opinii właściwego dowódcy 

gamizonu. 

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby dostosowania się do obowiązujących zapisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


