
Projekt

z dnia  22 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2013 r. poz. 591 z poźn. zm.1. / oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z  2015 r. poz. 1286/ Rada Miejska w Mszczonowie 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Mszczonów 50 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Ustala się na terenie gminy Mszczonów 30 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem 
sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 20 metrów od:

1) budynków szkół, przedszkoli,

2) kościoła, kaplicy,

3) placówek służby zdrowia.

- zwanych dalej obiektami chronionymi.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego od 
wejścia punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego wejścia na teren obiektu chronionego.

3. Napoje alkoholowe mogą być podawane w ogródkach gastronomicznych na wolnym powietrzu, 
usytuowanych bezpośrednio przed lokalem, na jego tarasie, werandzie lub innym miejscu z nim związanym, które 
stanowią powiększoną powierzchnię konsumencką w ramach tego samego punktu sprzedaży, po spełnieniu 
wymogów określonych innymi przepisami prawa, z zachowaniem warunków określonych w ust.1. Ogródek 
gastronomiczny stanowi estetycznie ogrodzony teren ze stolikami i miejscami do siedzenia, zabezpieczony przed 
bezpośrednim wejściem na drogę publiczną, po której odbywa się ruch pieszy lub samochodowy.

§ 3. 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) "najbliższe wejście na teren obiektu chronionego":

a) dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych-granica nieruchomości, na której położony jest 
obiekt chroniony,

b) dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych - najbliższe w stosunku do punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych, ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym wskazane przez zarządzającego 
obiektem (np. brama, bramka, furtka).

2. „najkrótsza droga dojścia" - najkrótsza obiektywnie możliwa droga, uwzględniająca przepisy o ruchu 
drogowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 5. Tracą moc:
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1) uchwała Nr XXVII/167/93 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie określenia 
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmieniana uchwałami: Nr 
XXXVI/378/02 z dnia 27 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/167/93 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych /Dz.Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 112 poz.2454/, Nr XX/208/08 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/167/93 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 108 poz. 3636/,

2) uchwała Nr XXX/308/01 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001 r. Nr 171, poz. 2693/.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] Dz. U. z 2013 r. poz 645, 1318, z 2014 r. poz 379; 1072, z 2015 r. poz 1045.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 t. j./ Rada Miejska ustala, liczbę punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży. Rada Miejska ustala także zasady usytuowania na ternie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, przyjęta przez Radę Miejską
w Mszczonowie uchwałą Nr XXX/308/01 z dnia 25 lipca 2001 roku, nie ulega zmianie.

W § 2 wprowadza się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i sposób mierzenia odległości.

Ponieważ uchwała Nr XXVII/167/93 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmieniana była
dwukrotnie - uchwałą Nr XXXVI/378/02 z dnia 27 marca 2002 r., uchwałą Nr XX/208/08 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2008 r.- dla czytelności aktu prawa miejscowego Burmistrz Mszczonowa
przedkłada niniejszy projekt uchwały który przewiduje uchylenie obowiązującej i podjęcie przez Radę Miejską
w Mszczonowie nowej uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
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