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$,spra}Yie ustalenir maksymalnej liczby zczrł,ol€ń na sprzedaż nnpojó}Y alkoho|oirach oraz żasad
sytuo\rania mi€jsc §pl.zedaży i poda\r,ania nrpojórł alkoholowych na terenie Gminy Mszczonó§

Na podslawie ań, l8usi,2pk!,]5. an.40Us!,] iań,4lus!,] Usta\4 7dnia 8 Dlarca l990r, o Sanorzadzic
gminnynr (DZ,U,z 20l8l, poz,99.17e zm,j]) or.z arl, 12ust.1 i3 usta\ł! Zdnia 26 paździemika ]98:r
o w},chowaniu w trzeź$ościiptzcciwdzia}anltalkoho]]zlno§i(DlL,z]ll]6,poz,ł8rzezm.]j)Rada]v]iejska
\\ Mszczono*ie uchwala, co następujej
§

l. l, Ustala 5ię na terenię gnin} lvlszc7onó§ maks}malna ]iczbę zezlvo]eli na sptzcdaz

alkoholo§,},ch plZeznaczonvch do spożvcia poZa Iniejscem 5przcdaz!:
]

)

napoiów

60 ZeZwoIeń na sprzedaZ nnpoió§, alkoholo$ych Zasielai.]c)rch do .ł,5% alkoholu oraZ piNlr.

2) 60 zezwolcli na sprzedaż napojó\\, alkoholowych za§,ieraj:]c}ch po§yźe] 4.5% do l8% alkoholu (z \!],jąlkiem

pi\\a),

])60Zeż§oleńnasplzedaznapojów,rlkoholowychZar\ierajacychpowyzł]8%alkoholu,
2, Uslala się na terenie gnrin! Mszczonó§ maks}nrallltt licżbę Zezlvoleń na spźedażnapojów aIkoholo\ł,,ch
przeżnaczon}ch do spożycia tv miejscu sprzedaz,l,:

l) {0 zezwoleń na spuedaz napojów a]koholo\ł},ch za\\.ierając}ch do 1.5% alkoholu

o1.1z

pis:l.

2) 10 zezwoleń na sprzed.rż napojów alkohoio§,}ch zawielajocych povrlzei .1,5% do ]8% aikoholu (z \ł,rjątkienl

piwa).

]),l0 Zezlvoleń

na splzedaź napojów a]koholo§f,ch z:lwielając}ch po\\,r,zei l8% a]koholu,

§ 2. ], l]siala sie na terenie
napojów a]koholow}ch:

g

in] NlsżczonóW naslępujące Zasady us\ttlo§łnia micjsc sprzedaz] ipodawania

1)punkly Sprzedaz) ipodawania napojów alkoholoBf,ch niemoga b}ć uslluo\\ane w odległościmniejszej
niz
20 merró§ od:
a) szkó].

pźedsżkoli,

b) kościołó$,.kapIic,

c) placówek 5luzb] Zdro\łia.
2)

po ialu od]ęg]ościdokonuie się Dajkróisz.] drogq, \,zd]uż ciqsów komunikac},inych dla ruchu pies7cgo od
§,ejścia do pUnkru sprzed a4, napoj ó\\, alkoholowy ch <1o najblizsiego rlejścianajcren
obickru, o którlm iorra
w punkcie ] pow],zei
§ 3, W}koDanic uchwal}

powiera 5ię Bufinistrzowi Msżc7onowa.

§,l.Traci moc Uch\łala Nl XlII/8,1/15 Rad) N,lieiskiej W Mszczonowie 7dnia ]0wźeśnia20]5r.w sprawie
ustalenia licżby
sptżedaź\,n8pojó\\, Za$,ietając}ch po\\},Zej -1.5% alkoholu (z u,!alkiem pi\ła)
_punklów
przeznaczonych do
spoż},cia poza niejscein sprzedaż} .iak iw miiscu sprzedaz} oraż zasad usynrorvania
- naterenic gmin), inieisc sprzedaż} i poda$,an]a Dapojó$ alkoholo§),ch (dz.Urz,wq, ńz.z
zo s , p..'rłos:l,

Id:
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§ 5. Uch\łala §,chodzi w zycie po upl}\\ie
Mazowieckiego.

1,1

dni od dnia og]oszenia w Dzi€nniku

Urzędo\ł],m Woie§ódawa
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UZASADNlENIl,
W dniu 9 ,narca 2()l8 r wesz]a \! ź}cic no§,elizac]a uslalv) Z dni.26 pazdzienlika ]982I1 o
\łl}cho\Yaniu t!

lźcźwości
i plżeciwdzia]aniu alkoholizmowi (DZ, U, z

art, l2 ttst. ] i Lrsi,3 żno\\,e]iZownej usla\ły. rada gmin} Ustnla

20] 6

r,. poz, ,t87

§ drodze Uchwał:

Mak§ymalną liczbę zez§oleń na spżedaż napojów alkoholow}ch odlębnie

1,

l)

Ze zm,), Zgodnie Z

d]a:

poszczególnych rodżajó$, napojów alkohojoł,],ch

pi§o

_

do.1.5% Za\\,aności alkoholu oraz na

_

po\Ą,yzei 1,5% do l89n zawartości alkoholu (u

_

poĘzei l8%

\\,rjątkic pi\ła)

zawańości alkoholu

2) Zezs,oleń na sprzedaż napo]óW alkoholow),ch przeznaczon)ch do spoż}cia w miejscu spżedaż}

j) Zezwoleń na sprzedaż napojów aIkoholow),ch pr7cznaczon}ch do spożycia poża miejscenl spuedaż}
2. Zasad} usltuowaniż miejsc sPrzfdaży i poda§ania napojów alkoholowych

Do tej pory limitowana b}]a liczba punktó\\, spżedaz},

napoj ów

alkoholowlch, Natomiast \ł,obecnym

stanie prawn,-m limitowana.iest liczba zezwolcń na sp.Zedaz napoio\! alkoholo\}ych,

Mając na uwadze rozwój przedsiębiorczościońz Zmieniajłce Się potlZeb) ieszkańców \Ą)muszijqce
rozwój sieci p]acó\\,ek gasn,onomiczn),ch i punktó§,splzedazy deta]icznej z\riększona zoslała ]iczba
punktólv §plżedaż} (a tym samym ze7\ło]ell) napojóW alkoholow},ch do spoż)-cia w miejscu sprzedazy z

j0

na.10 a do spo7],cia poza miejscem sprzedaż} z 50 na 60, Aktualnie !v gmjnie i'Llnkcjonuje ]6 punktólv

j5 sklepó\Ą! z tego plnrkly gaslrononiczne posiadajE 22 zez§,olenia a sklep), 99,
8nslrononlicznych i
W projekcie uchwa]y zacho\łanl Zosta]a odleglość 20
słuZLJy

in

szkói, przedszkoli. kościo]ó!v, kaplic. placó\Vek

zdro§ia.

Napodsla\\.ieUch\fa]yNrLIII]396l]8RadaonriDvn,N{szczonowiezdnial2czer§,ca20]8\łspra§,]e
zasięgnięcia opiniijednosiek pomocniczvch Gnin} Mszczonóu. Bulmislż

N4su

czonowa pż€s]a] do

jednostek ponrocnicz!,ch projekl uchwal} w sprawie uslalenia maksymalDq liczbv Zczlvoleli na sprZ§ijaż
napoióW alkoholo§,)-ch oraz zasad usytuowanja miejsc sprzedazy i podawa|ia napoiów alkoholo!v!ch na

telenie Gminy MszczonóW celcm wyrażenia opinii, So]ectwa crabce Józefpo]skie. Wlęcża prolokołami z
ZorganizolvanYch zebrań lviejskich pol),lywnie zaopinio\vab projekt uchwa]y nalorn iasl pozoslal ę sołec§Va
nic wllazily opinii, Zgodniezań,89 usl,

l i2

ustawy 7dnia 8 marca l990

i

o samoźadżiegninnym (Dz.

|),20181. poz.9917,e zfi.) niewydanje opillii \Ą,terminje 1,1dni od dnia doręczenia projeklu lllraża się za
plz),jęcie ploieklu
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