
PROJEKT 
UCHWAŁA NR .../.../... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ……………………… 

 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie miasta Podkowa Leśna 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 12  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się na terenie Miasta Podkowa Leśna  maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

1) poza miejscem sprzedaży – 9, 

2) w miejscu sprzedaży – 6, 

2. zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do 18%, przeznaczonych do 

spożycia: 

1) poza miejscem sprzedaży  - 9, 

2) w miejscu sprzedaży – 6, 

3. zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

1) poza miejsce sprzedaży - 9, 

2) w miejscu sprzedaży -  6.  

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  
 

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała nr 24/VII/2003 Rady Miasta 

Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

/-/ 

Daniela Tomczak 

 

 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna 

 
 

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), która to zmiana weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r.  

W związku ze zmianą art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miasta Podkowa Leśna ma obowiązek ustalić w 

drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta. Obecnie 

obowiązującą uchwała nr 24/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 

roku dotyczyła liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa)  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, natomiast 

nowa uchwała precyzuje ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych  oraz piwa odrębnie dla: 
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, 

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

sprzedaży, 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży.  

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów zmiany ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Kierownik  

Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Podkowie Leśnej  

/-/ 

Ewa Zalewska 
 


