Uchwała Nr XLVII/347/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 ze zm.), art.12 ust.1 i 3 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.2016.487 ze zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523),
po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu Mińsk Mazowiecki - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości – 55
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości – 45
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 50.
§ 2.
Ustala się na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 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.
Wprowadza się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od budynków
oraz obiektów: szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych, kościołów, kaplic, cmentarzy i innych obiektów kultu religijnego;
2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być
zlokalizowany w odległości mniejszej niż 100 metrów od budynków oraz obiektów: szkół,
przedszkoli, innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kościołów, kaplic,
cmentarzy i innych obiektów kultu religijnego;
3) pomiaru odległości punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży należy dokonywać od budynku lub obiektu wymienionego w pkt.1
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po ciągach pieszych drogą powszechnego uczęszczania licząc od drzwi wejściowych budynku
lub obiektu do drzwi wejściowych stałego punktu sprzedaży;
4) pomiaru odległości punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży należy dokonywać od budynku lub obiektu wymienionego w pkt.2 do
obiektu, w którym znajduje się punkt sprzedaży, licząc od furtki w ogrodzeniu lub głównych
drzwi wejściowych do budynku lub obiektu, gdy brak jest ogrodzenia, do drzwi wejściowych
stałego punktu sprzedaży.
§ 5.
W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego głównego wejścia,
w którym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
lub poza miejscem sprzedaży prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego,
odległości, o których mowa w §4 ustala się mierząc odległość pomiędzy najbliższą granicą
terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży, a wejściem głównym do obiektu, o którym
mowa §4, w linii 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki
Jolanta Bąk
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