DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 8177

Data: 2018-08-28 12:17:35

UCHWAŁA NR XLII/418/2018
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 487 z późn. zm.) Rada Miejska w Mrozach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Mrozy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości – 41
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości – 29
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 30
§ 2. Ustala się na terenie Gminy Mrozy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości – 8
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości – 3
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 3
§ 3. Ustala się na terenie Gminy Mrozy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości – 33
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości – 26
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 27
§ 4. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych musi być usytuowane w odległości nie mniejszej niż
30 metrów od następujących obiektów chronionych położonych na terenie Gminy Mrozy: szkoły, przedszkola,
żłobka, placu zabaw dla dzieci, placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kulturalnej, zakładu opieki
zdrowotnej, kościoła, cmentarza i innego zamkniętego obiektu spotkań religijnych oraz urzędu administracji
publicznej.
§ 5. 1. Odległość, o której mowa w § 4 mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od
najbliższego ogólnodostępnego wejścia/wyjścia punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego
wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren
obiektu.
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2. Jeżeli drzwi wejściowe/wyjściowe punktu sprzedaży napojów alkoholowych 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
sprzedaży napojów alkoholowych lub obiektu chronionego.
§ 6. Przez ciąg komunikacyjny rozumie się najkrótszą odległość, jaką musi pokonać pieszy od
wyjścia/wejścia z miejsca sprzedaży do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest
ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu chronionego, bez napotykania przeszkód
i narażenia się na naruszenia prawa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 8. Tracą moc:
1. uchwała nr IV/20/03 Rady Gminy w Mrozach z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby
punktów, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2003 r., Nr 61, poz. 1582);
2. uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia liczby punktów, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 5405).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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