
UCHWAŁA Nr 454/XLVI/18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naterenie 

Miasta Milanówka  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) - 

Rada Miasta Milanówka  u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

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

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, 

2. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

3. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 

§ 2. 

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

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1. 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, 

2. 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

3. 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 25/IV/06 Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie: ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży oraz Uchwała Nr 407/XXXV/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 6. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                                                           Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

   mgr Małgorzata Trębińska  
 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U. z 2018 r. poz.310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże 

się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Milanówka, w terminie 6 miesięcy od wejścia 

w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych odrębnie dla: 

a) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych; 

b) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży; 

c) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

Na chwilę obecną w Milanówku funkcjonuje 26 sklepów oraz 11 lokali gastronomicznych.  

Należy zaznaczyć, że liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa 

nie była dotychczas limitowana.  

Niewykorzystaną liczbę zezwoleń należy traktować jako rezerwę w momencie ubiegania się 

podmiotu o wydanie zezwoleń jednorazowych, ponieważ zezwolenia te również wliczają się 

do puli zezwoleń, uchwalonej przez Radę Miasta. 

Z tych względów podjęcie uchwały stało się konieczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała U. Woźniak 


