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radcę prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia .................... 2021 r. 

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 2021 r.  
poz. 1372 z późn. zm.) i art. 12  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

1) do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w ilości 20: 

a) poza miejscem sprzedaży – 10, 

b) w miejscu sprzedaży – 10; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w ilości 20: 

a) poza miejscem sprzedaży  - 10, 

b) w miejscu sprzedaży – 10; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 20: 

a) poza miejscem sprzedaży – 10, 

b) w miejscu sprzedaży – 10. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 14/II/2018 Rady Miasta Podkowa 
Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dnia 1 stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi nakłada w art. 12 ust. 1 i ust. 3 obowiązek ustalenia przez radę gminy w drodze 
uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Regulacje te zgodnie z art. 1 i 2 ustawy mają 
służyć m.in. ograniczeniu dostępności alkoholu. 
Zgodnie z obowiązująca dotychczas uchwałą nr 14/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 
29 listopada 2018 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 18 na wszystkie rodzaje alkoholu, natomiast liczba 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży wynosi 27.  
Powyższa liczba zezwoleń ustalona została przez Radę Miasta Podkowa Leśna pod koniec lat  
90-ych i nie była od tego czasu zwiększana. Uchwałą Nr 14/II/2018 dostosowano jedynie zapisy 
uchwały do obowiązujących przepisów, nie zwieszając ilości punktów sprzedaży. 
Na chwilę obecną w Mieście Podkowa Leśna funkcjonuje 9 sklepów mających w swoim 
asortymencie sprzedaż napojów alkoholowych oraz 5 lokali gastronomicznych.  
Mając na uwadze fakt, iż na terenie Miasta Podkowa Leśna, utrzymuje się trend tworzenia nowych 
miejsc gastronomicznych takich jak restauracje, czy miejsc kulturalnych takich jak galerie, zasadne 
jest zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży z obowiązującej ilości do 30. 
W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi, w tym także na sprzedaż napojów 
alkoholowych, co ma odzwierciedlenie zarówno w większym obłożeniu już istniejących punktów 
sprzedaży jak i tworzeniu nowych miejsc typu galerie, czy restauracje, w których podawane są 
napoje alkoholowe.  
Warto zwrócić uwagę, że zaproponowane rozwiązanie wzrostu ilości zezwoleń do 10 w dwóch 
grupach jest współmierne do zmian, jakie zaszły w mieście Podkowa Leśna, obejmujących m.in.  
dynamiczny rozwój kulturalny, który przyciąga mieszkańców Podkowy Leśnej, jak i mieszkańców 
sąsiednich miast oraz powstanie nowych skupisk mieszkalnych w okolicach Podkowy Leśnej. Tym 
samym nie jest to rozwiązanie, któremu można przypisać cechy naruszające zasady ograniczania 
dostępności, a wyłącznie działanie uwzględniające zmieniający się układ przestrzenny miasta i 
dalsze, planowane kierunki jego rozbudowy.  
 

 Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  

Artur Tusiński 
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