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UCHWAŁA NR XXXIV/383/18
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017
poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 1, art. 12, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016 poz. 487 z późn. zm.2)) Rada Miejska
w Sochaczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Miasto Sochaczew maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo:
1) Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40,
2) Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 90.
§ 2. Ustala się na terenie Gminy Miasto Sochaczew maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa):
1) Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40,
2) Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 90.
§ 3. Ustala się na terenie Gminy Miasto Sochaczew maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu:
1) Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40,
2) Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 90.
§ 4. Ustala się na terenie Gminy Miasto Sochaczew następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem
sprzedaży:

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r.
poz. 130.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2439, poz. 2245, M.P.
z 2018 r. poz. 159, Dz.U. z 2018 r. poz. 310.
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1) Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej
niż 50 mb od:
a) budynków żłobków, domów dziecka, przedszkoli, szkół (w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty Dz.U.2017 poz. 2198 z późn. zm.3)), z wyjątkiem szkół średnich, dla których stosuje
się 100 mb,
b) placówek oświatowo-wychowawczych,
c) budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych,
d) zakładów opieki zdrowotnej.
2) Pomiaru odległości, o której mowa w pkt 1, dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów
komunikacyjnych od drzwi wejściowych/wyjściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
3) Jeżeli drzwi wejściowe/wyjściowe punktu sprzedaży lub obiektu chronionego znajdują
się wewnątrz budynku, odległość ta mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od/do
najbliższych ogólnodostępnych drzwi wejściowych/wyjściowych budynku, wiodących
do punktu lub obiektu chronionego,
4) Najkrótsza droga, o której mowa w pkt 2 oznacza dojście po terenie dopuszczonym
do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2017 poz. 1260 z późn. zm.4)).
§ 5. Na terenie Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się stały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych
w przedziale czasowym pomiędzy godziną 2300 a 600 rano. Niniejszy zakaz
dotyczy punktów sprzedaży i podawania napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
§ 6. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać wydane
dla miejsc publicznych na terenie Gminy Miasto Sochaczew określonych w załączniku do uchwały.
§ 7. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXXVII/357/2008 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29.12.2008 roku
w sprawie ustalenia na terenie miasta Sochaczewa zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
2) Uchwała Nr XXXVII/358/2008 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29.12.2008 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszą uchwała mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016
poz. 487 z późn. zm.2) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017
poz. 2168 z późn. zm.5)).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 777, poz. 60, poz. 1926, Dz.U.
z 2015 r. poz. 1273, Dz. U. z 2017 r. poz. 1926, Dz.U. z 2015 r. poz. 2281, Dz.U. z 2018 r. poz. 106, poz. 138, poz. 317.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2290, Dz.U. z 2018 r.
poz. 107, poz. 398.
4) Zmiany
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Kaczmarek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/383/18
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Punkty sprzedaży napojów alkoholowych utworzone na podstawie zezwolenia jednorazowego mogą być
lokalizowane na:
1) Terenie „Pól Czerwonkowskich”,
2) Terenie MOSiR,
3) Terenie Podzamcza (park, bulwary),
4) Terenie przy ZSRCKU w Sochaczewie,
5) Terenie Parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego,
6) Placu Tadeusza Kościuszki.

