
Uchwala Nr 5211XLVliU2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27 sierpnla 2018 r. 

w sprawie ustalenla zasad usytuowania na terenie gminy Miasto I Gmina Serock miejsc sprzedaiy 
i podawania napoj6w alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 6 oraz art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 26 patdziemika 1982 r. 
o wychowaniu w t a e i w k i  i pneciwdzialaniu alkohoiizrnowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z p6tn. zm.) w zwiqku 
z 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 samonqdzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z @in. zm.), uchwala sk, co nastgpuje: 

Ustala sig zasady usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Semck miejsc spnedaiy i podawania napojbw 
alkoholowych stanowiqc, te: 

1) punkt spaedaty napojbw alkoholowych pneznaczonych do spoiycia poza miejscem Sp~edaiy  mote 
by6 usytuowany w odlegloici nie mniejszej nit 25 metrbw od: 

a) obiektbw kultu religijnego (np. ko t idy ,  cmentane), 
b) placbwek oiwiatowych, 
c) placbwek ochmny zdrowia, 
d) plac6w zabaw. 

2) punkt spnedaiy napojow alkoholowych p~eznaczonych do spoiycia w miejscu spaedaiy mote by6 
usytuowany w odleglosci nie mniejszej nit 50 metrdw od obiektdw o kt6rych mowa w pkt 1. 

Pomiaru odlegloki o ktbrych mowa w g 1 dokonuje sig najkr6tszq drogq wzdlui ciagbw komunikacyjnych 
od wejScia do obiektbw chronionych do wej t ia w miejscu s p ~ e d a i y  iub podawania napojbw alkoholowych. 
W pnypadku, gdy obiekty chronione sq ogmdzone, pomiaru odlegloki dokonuje sig najkrbtszq drogq wzdlut 
ciqbw komunikacyjnych od wejkia na teren posesji tych obiektbw do wejScia w miejscu spaeda2y 
iub podawania napojbw alkoholowych. 

1. Punk! spaedaty napojow alkoholowych p~eZnacZ0nych do spoiycia w miejscu splzedaty oraz 
pneznaczonych do spoiycia poza miejscem spnedaiy nie mote by6 usytuowany: 

1) w tymczasowych obiektach budowlanych - nalety paez to rozumiet obiekt budowlany 
paeznaczony do czasowego uiytkowania w okresie krbtszym od jego Waloki technicznej, 
paewiddany do p~eniesienia w inne miejsce lub rozbibrki, a takie obiekt budowiany niepdqczony 
Wale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uiiczne, pawilony spaedaty ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powloki pneumatyczne, u~qdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenemwe 
(definicja zawarta w g 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 mku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 
1202 z p6in. zm.), 

2) w obiektach o charaktene pnenosnym oraz pnewoznym typu: kioski, samodzieinie funkcjonujqce 
roll-bary, pnemieszczajqce sig payczepy gastmnomiczne, namioty, 

3) na platy miejskiej, 
4) na obiektach sportowych, 
5) w obiektach kultury, 



6) na targowisku miejskim, 
7) na parkingach, 
8) na placach zabaw. 

2. Ograniczenie, o kt6rym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do zezwoieli 
jednorazowych o ktbrych mowa w art. 18' ustawy z dnia 26 patdziemika 1982 r. 
o wychowaniu w trzetWoSci i przeciwdzialaniu alkoholiimowi, 

Zasady usytuowania miejsc sprzedaiy i podawania napojbw alkoholowych okreklone niniejszq uchwalq dotyczq 
takte miejscowokci Zegrze, w ktbrej mzmieszczona jest jednostka wojskowa. 

Traci moc Uchwala Nr 811X1112003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad 
usytuowania miejsc i warunkbw spnedaiy napojow alkoholowych na terenie gminy Miasto i gmina Semk. 

vvykonanie uchwaly powierza s i t  Burmistrzowi Miasta i Gminy Semck 

Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni cd dnia ogloszenia w Dzienniku Utqdowym WojewMztwa 
Mazowieckiego. 




