
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … … r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Milanówka 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40ust. 1 i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r.                 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 ust 1 i 3 ustawy 

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Na terenie Miasta Milanówka ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych:   

1. Zawierających do 4,5% alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 30 

b) w miejscu sprzedaży: 15 

 

2. Zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do 

spożycia:  

          a)          poza miejscem sprzedaży: 30 

          b)           w miejscu sprzedaży: 15 

 

3. Zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 30 

b) w miejscu sprzedaży: 5 

 

 

§ 2. 

1. Ustala się, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być 

usytuowany w odległości mniejszej niż 70 metrów od:  

a) przedszkoli,  

b) szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  

c) placówek oświatowo - wychowawczych, 

d) ogrodzonych placów szkolnych i boisk, placów zabaw dla dzieci  

e) internatów,  

f) obiektów kultu religijnego (kościołów, kaplic, cerkwi),  

g) cmentarzy. 



2. Odległość określoną w ust. 1 należy mierzyć od wejścia do punktu sprzedaży, ciągiem 

pieszym, najkrótszą drogą dojścia do wejścia do obiektów wymienionych w ust. 1. 

 

 

§ 3. 

Tracą moc uchwały: 

1.uchwała Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 1993r. w sprawie określenia zasad 

usytuowania na terenie miasta Milanówka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających alkohol powyżej 4.5% alkoholu 

 

2. uchwała Rady Miasta Milanówka Nr 454/XLVI z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

Milanówka. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

          Janina Moława 

 

  



UZASADNIENIE 

Dotychczasowa uchwała z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na 

terenie Miasta Milanówka wymaga zaktualizowania. Należy dostosować ją do aktualnych 

wymogów prawnych, środowiskowych,  jak również do bieżących potrzeb miasta Milanówka. 

W obecnym stanie formalno-prawnym w Milanówku funkcjonują 23 sklepy oraz 10 lokali 

gastronomicznych. Niewykorzystaną liczbę zezwoleń należy traktować jako rezerwę 

w momencie ubiegania się podmiotu o wydanie zezwoleń jednorazowych, ponieważ 

zezwolenia te wlicza się również do puli zezwoleń, uchwalonej przez Radę Miasta. 

Z przyczyn powyższych podjęcie uchwały stało się konieczne. 

 

 

 

 


