
Uchwała Nr / /17 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miej
scach publicznych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin
nym (Dz.U.2017.1875), w związku z art.l4 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487) oraz art.l3 
pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.U.2017.1523), uchwala się, co następuje: 

§1 

Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach na te
renie Gminy Mińsk Mazowiecki, nie objętych ustawowym zakazem spożywania napojów 
alkoholowych: 

1. na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (place zabaw, si
łownie plenerowe); 

2. na terenach obiektów i boisk sportowych; 
3. na przystankach autobusowych. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§3 

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



U Z A S A D N I E N I E 

do projektu uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach 
publicznych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Obowiązująca ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi precy

zuje w art. 14 ust. 1-4 miejsca, w których zakazana jest sprzedaż, podawanie i spożywanie 

napojów alkoholowych. Katalog ten jednak jest niepełny i nie wyczerpuje zarówno wszyst

kich wymogów bezpieczeństwa i porządku, jak i oczekiwań mieszkańców. Na terenie Gminy 

Mińsk Mazowiecki nadal w wielu miejscach do tego nie przeznaczonych można spożywać 

napoje alkoholowe, nie narażając się przy tym na żadne sankcje. Prowadzi to do zastraszenia 

mieszkańców oraz spadku zarówno poziomu, jak i poczucia bezpieczeństwa. W powołanej 

wyżej ustawie w art. 14 ust. 6 istnieje jednak delegacja ustawowa dla rad gmin, na mocy któ

rej rada może rozszerzyć katalog miejsc objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywa

nia napojów alkoholowych. 

Zapisy uchwały pomogą i umożliwią służbom porządkowym wyeliminować zachowa

nia naganne i patologiczne na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Obowiązujące prawo nie 

pozwala karać przez Policję osoby spożywające napoje alkoholowe na terenie boisk sporto

wych, placów zabaw. 

Pozwoli to również na zapewnienie mieszkańcom gminy spokoju, poczucia bezpieczeństwa i 

porządku w miejscu zamieszkania. 


