
UCHWAŁA NR III/33/2018
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.

Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 5, 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Jabłonna ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w liczbie 80 zezwoleń

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w liczbie 80 zezwoleń

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - w liczbie 80 zezwoleń

§ 2. Na terenie gminy Jabłonna ustala się maksymalną liczbę  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - w liczbie 60 zezwoleń, tj.:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w liczbie 20 zezwoleń

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w liczbie 20 zezwoleń

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - w liczbie 20 zezwoleń

§ 3. Na terenie gminy Jabłonna ustala się maksymalną liczbę  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 180 zezwoleń, tj.: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w liczbie 60 zezwoleń

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w liczbie 60 zezwoleń

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - w liczbie 60 zezwoleń

§ 4. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 50 metrów od  głównego wejścia do poniżej określonych obiektów:

1) kultu religijnego (kościoły, kaplice, cmentarze),

2) sportowych i rekreacyjnych (hale sportowe, boiska, basen, siłownie pod chmurką)

3) szkół, placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczych (szkoły, przedszkola, domy 
dziecka),
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4) instytucji kultury,

5) placówek służby zdrowia,

6) ogródków jordanowskich, placów zabaw dla dzieci i młodzieży,

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi wejściowych 
przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, do 
ogólnodostępnego wejścia do obiektów wymienionych w ust. 1.

3. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć dystans, jaki trzeba pokonać od drzwi wejściowych 
przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, do 
ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego, bez napotykania naturalnych lub sztucznych przeszkód 
i bez narażania na naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym.

4. Przez określenie „wejścia do obiektu chronionego” należy rozumieć ogólnodostępne wejście wskazane 
przez zarządzającego obiektem czyli: w przypadku obiektu ogrodzonego – furtka, brama, bramka itp., 
w przypadku obiektu nieogrodzonego – drzwi, brama.

5. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego ogólnodostępnego wejścia, 
w którym sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ma być prowadzona na podstawie zezwolenia 
jednorazowego, odległość, o której mowa w ust. 2 mierzona jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych najkrótszą 
drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych do:

1) najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektów kultu religijnego, cmentarzy, zakładów opieki 
zdrowotnej, instytucji kultury,

2) granicy szkół i przedszkoli tj.  z granicą posesji, terenu na którym znajduje się budynek szkoły i inne 
urządzenia służące uczniom do rekreacji i sportu.

§ 5. Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonym do 
spożycia w miejscu sprzedaży mogą prowadzić podawanie tych napojów w ogródku gastronomicznym 
uruchomionym przed tymi lokalami.

§ 6. Traci moc uchwała:

- Uchwała Nr LIX/507/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. .w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński
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