
Uchwala Nr 522KLV11112018 
Rady Mleiskiej w Serocku 
z dnia 27sieGnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej l i uby  zezwoleh na sptzedai napojow alkoholowych oraz wprowadzenia 
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaiy napojow alkoholowych ptzeznauonych do spoiycia poza 
miejscem sprzedaiy na terenie gminy Miasto I Gmina Serock 

Na podstawie art. 12 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 r. o wychowaniu 
w trzetwoki i pneciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z @in. 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 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2018 
r. poz. 994 z @in. zm.), po zasiegnieciu opinii Dowkicy Gamizonu Zegrze - uchwala sig, co nastepuje: 

Ustala sit  na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z wylqczeniem miejscowki Zegrze, maksymalnq iiih 
zerwolen na sprzedai napojbw alkoholowych przeznaczonych do spotycia poza miejscem sprzedaty 
o zawartoki: 

1) do 45% alkoholu oraz piwa - w wysokoSci 45, 
2) powytej 45% do 18% alkoholu ( z wyjqtkiem piwa) - w wysokoki 45, 
3) powytej 18% alkoholu - w wysokoki 45. 

Ustaia sie na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z wybzeniem miejscowoSci Zegrre, maksymalnq licz!q 
zezwoleh na sprzedat napojbw alkoholowych p~eznaczonych do spotycia w miejscu spizedaty o zawartoici: 

1) do 4.5% alkoholu oraz piwa - w wysokohi 50, 
2) powytej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjqtkiem piwa) - w wysokoki 30, 
3) powytej 18% alkoholu - w wysokoki 30. 

W miejscowosci Zegrze, w Morej rozmieszczona jest jednostka wojskowa ustala sit  maksymalnq l i czh zezwoleh 
na sprzedai napojbw alkoholowych: 

1) przeznaczonych do spotycia poza miejscem sprzedaiy o zawartki:  

a) do 43% alkoholu oraz piwa - w wysokoki 5, 
b) powytej 45% do 18% alkoholu ( z wyjqtkiem piwa) - w wysokokci 5, 
c) powyiej 18% alkoholu - w wysokoSci 5. 

2) przeznaczonych do spoiycia w miejscu spizedaty o zawartosci: 

a) do 43% alkoholu oraz piwa - w wysokosci 5, 
b) powytej 45% do 18% alkoholu ( z wyjqlkiem piwa) - w wysokosci 5. 
c) powylej 18% alkoholu - w wysokoki 5. 



1. Na terenie gminy Mii to  i Gmina Semk ograniczenia w godzinach nocnej sptzedaiy napojbw alkoholowych 
przeznaczonych do spotycia poza miejxem spnedaiy obowiqujqmiedzy godzinq24:w a 6% 

2. Ograniczenia w godzinach nocnej sprredaty napojbw alkoholowych p~eZf la~Z0ny~h do spotycia poza 
miejscem sprzedaty, o ktbrych mowa w ust. 1 dotyczqtakie miejscowoki Zegne, w kt6rej rozmieszczona 
jestjalnostka wojskowa. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Bumistmwi Miasta i Gminy Serock. 

1. Traci moc uchwala Nr 579W2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 wrzeknia 2001 r. 
w sprawie ustalenia liczby punktbw spmdaty napojbw alkoholowych przeznaczonych do spolycia 
w miejscu sprzedaty i poza miejscem splzedaty. 

2. Traci mcc uchwala Nr 821)(1112003 Rady Miejskiej w Semku z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie 
okreSlenia godzin otwierania oraz zamykania placbwek handlu detalicznego i zaktadbw 
gastronomicznych na terenie gminy Miasto I Gmina Serock 

Uchwala wchodzi w tycie po upywie 14 dni od dnb wszen ia  w Dzienniku Urqdowym Wojewkiztwa 
Mazowieckiio. 








