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UCHWAŁA NR XLVII.532.2018
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 994), oraz art.12 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016r. poz. 487, z 2017r. poz.2245 i 2439 oraz
z 2018r. poz.310) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie miasta Pruszkowa następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych:
1) Wejście do miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zarówno do spożycia na miejscu, jak i poza miejscem
sprzedaży, nie może być usytuowane bliżej niż 50 metrów odległości liczonej po drodze dojścia od
następujących obiektów:
a) szkoły i boiska szkolnego: podstawowej, ponadpodstawowej (z wyjątkiem szkoły policealnej) ,
b) specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i wychowania,
c) kościołów, placów kościelnych i cmentarzy,
d) domów modlitw,
e) klubów abstynenckich i instytucji statutowo zajmujących się działalnością przeciwalkoholową,
f) dworca kolejowego PKP i przystanków WKD (Pruszków, Tworki, Malichy),
g) targowisk i bazarów,
2) Miejsca sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie
targowisk i bazarów (za wyjątkiem piwa).
3) Miejsca sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane przy ulicy
Partyzantów na odcinku od bramy szpitala psychiatrycznego do skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi.
4) Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia na miejscu może odbywać się podczas imprez
organizowanych na otwartym powietrzu po wydaniu zezwoleń jednorazowych:
a) na terenach Centrum Kultury i Sportu,
b) w okolicach studni oligoceńskiej przy ul. Lipowej,
c) toru kolarskiego „BGŻ Arena”,
d) Parku „Mazowsze”.
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§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pruszkowie nr V/30/2003 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta
Pruszkowa oraz uchwała Rady Miejskiej w Pruszkowie nr XX.225.2016 z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca
uchwałę Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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