
                                                                                                                                                                                     
                                                              
                                     
 

Uchwała Nr VI/65/2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 28 marca 2019 
 

 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Michałowice. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 
z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:  
 

 § 1 

Przyjąć następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Michałowice: 
 
Punkt sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie może być 
usytuowany bliżej niż: 
1) 100 metrów w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych 

punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego, 
a gdy obiekt jest ogrodzony do wejścia na teren posesji: 
a) szkół i przedszkoli, 
b) wydzielonych placów zabaw dla dzieci, 
c) obiektów sakralnych, domów modlitw i cmentarzy. 

2) 20 metrów w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych 
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do przystanków WKD. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 § 3 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/424/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
gminy Michałowice. 

§ 4 

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



Uzasadnienie do projektu uchwały 
 

Przed nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) zasady usytuowania 
punktów sprzedaży oraz podawania nie dotyczyły napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 
piwa.  

Na terenie gminy funkcjonują trzy punkty sprzedaży, które posiadają jedynie zezwolenia na 
napoje zawierające do 4,5% alkoholu i piwa i nie są położone w obowiązującej odległości od miejsc 
objętych ochroną przez uchwałę o zasadach usytuowania. Położone są one w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji WKD, w Komorowie przy ulicy Ceglanej 2B, w Nowej Wsi przy ulicy Głównej 
53 oraz w Michałowicach przy ulicy Jesionowej 36. Zmiana uchwały wymaga dostosowania do 
obecnego stanu faktycznego i ma charakter wyłącznie porządkujący. 

 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) przed 
podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Michałowice miejsc 
sprzedaży i napojów alkoholowych, zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych Gminy 
Michałowice.  

 
Ze względu na to, że do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie w drodze uchwały zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice, 
przedkładam projekt niniejszej uchwały. 
 
 


