
Uchwała Nr XVII/137/2004 
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 28 maja 2004  roku 

 
 
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
 
   Na podstawie art.12 ust. 1, 2 i art.14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) uchwala się co następuje:  
 

§ 1 
 
1. Ustala się na terenie Gminy Karczew 54 punkty sprzedaży  alkoholu 

przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
2. Ustala się na terenie Gminy Karczew 8 punktów sprzedaży alkoholu 

przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.  
 

§ 2 
 
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży 
wydaje się dla:  
  - restauracji,  
  - barów.  
 

§ 3 
 
  Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych:  
 
1. Punkt sprzedaży nie może być usytuowany w odległości bliższej niż 20 m od 

następujących miejsc:  
   a) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, 
   b) obiektów kultu religijnego, 
   c) zakładów dla nieletnich 
   d) ośrodków przystosowania społecznego 
   e) placów zabaw dla dzieci. 
 
2. Odległość mierzona jest najkrótszą drogą od granicy obiektu sprzedaży lub 
podawania do granicy obiektu chronionego, zamkniętych trwałą przeszkodą o 
charakterze faktycznym (parkan, mur, krawędź jezdni, żywopłot). 
 



3. Zezwolenie może być wydane bez zachowania odległości określonej w pkt.1, jeżeli 
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w tak usytuowanym punkcie nie 
spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu wymienionych w pkt.1 instytucji i organizacji.  
Warunkiem wydania zezwolenia jest pisemna zgoda kierowników jednostek 
działających w tych obiektach.  

§ 4 
  
 

Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych na placach zabaw dla dzieci.  
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  
 

§6 
 
  Traci moc uchwała Nr VII/40/2003 z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z 
wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 
 

§ 7 
 
1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Karczewie 
 mgr inż. Waldemar Pawlik 
 


