
 

 

 

UCHWAŁA  Nr  LX/528/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy                                                 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się dla terenu miasta i gminy Karczew: 

1) maksymalną liczbę 74 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu 

oraz na piwo; 

2) maksymalną liczbę 65 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do           

18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) maksymalną liczbę 65 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % 

alkoholu.  

 

§ 2. Ustala się dla terenu miasta i gminy Karczew maksymalną liczbę 45 zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

 

§ 3. Ustala się dla terenu miasta i gminy Karczew maksymalną liczbę 159 zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

  

§ 4. 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 dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych do ogólnodostępnego głównego wejścia do obiektu 

chronionego. 

3) dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na wolnym powietrzu                      

w „ogródkach piwnych”, po uzyskaniu odrębnego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia                 

w miejscu jego sprzedaży, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miejskiego                     

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz.1000 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r poz. 1893, Dz. U. z 2017r. 

poz. 2245, 2439 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 310 i 650 



w terminie 7 dni przed jego planowanym otwarciem wraz ze szkicem sytuacyjnym 

usytuowania ogródka, 

4) ogródki piwne muszą spełnić następujące warunki: 

a) ogródki piwne stanowią integralną część lokalu gastronomicznego w oddaleniu nie 

większym niż 15 m od punktu, na który wydane zostało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych do 4,5 %zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu jego sprzedaży, 

b) przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowany jest 

ogródek piwny, 

c) ogródek piwny stanowi estetyczne ogrodzony teren ze stolikami i miejscami do 

siedzenia, zabezpieczony przed bezpośrednim wejściem na drogę publiczną, po której 

odbywa się ruch pieszy i samochodowy, 

d) zabrania się tworzenia ogródków piwnych w obrębie placówki handlu detalicznego, 

posiadającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 

§ 5. Wprowadza się stały zakaz spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na 

placach zabaw dla dzieci. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 7. Traci moc: 

1) 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; 

2) Uchwała Nr XIX/146/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 lipca 2004 w sprawie 

zmiany uchwały 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; 

3) Uchwała Nr XX/152/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 września 2004                       

w sprawie zmiany uchwały 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; 

4) Uchwała Nr XXI/160/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2004 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXI/152/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 września 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; 

5) Uchwała Nr XXXV/263/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009                 

w sprawie zmiany uchwały 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; 

6) Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 w sprawie 

zmiany uchwały 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. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                       Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 
 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) rada miejska ustala, 

w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie miasta i gminy, odrębnie dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % 

alkoholu oraz piwa, nie była limitowana. Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy                                     

o bezpieczeństwie imprez masowych, gminy zostały zobowiązane do ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (piwa, wina, wódki).  

Biorąc pod uwagę liczbę zezwoleń ważnych w 2018 roku, uprawniających do sprzedaży 

napojów alkoholowych (wina, wódki) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

kierując się zasadą ograniczania dostępności alkoholu, zapewniając przedsiębiorcom 

„pewność obrotu gospodarczego”, proponuje się ustalić w liczbie obecnie funkcjonujących w 

obrocie prawnym. Natomiast liczbę zezwoleń na napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (wina, wódki), proponuje się ustalić na niższym poziomie niż 

dotychczas obowiązujący limit, ponieważ nie był on w całości wykorzystywany. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy rada miejska ustala, w drodze uchwały, zasady 

usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Proponuje się zabronić usytuowania na terenie miasta i gminy Karczew miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych w odległości mniejszej niż 20 m od placówek oświatowo – 

wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, zakładów dla nieletnich, 

ośrodków przystosowania społecznego, placów zabaw dla dzieci. 

Odległość mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych do ogólnodostępnego głównego wejścia do obiektu 

chronionego. 

Dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na wolnym powietrzu                        

w „ogródkach piwnych”, po uzyskaniu odrębnego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia                 

w miejscu jego sprzedaż, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miejskiego                     

w terminie 7 dni przed jego planowanym otwarciem. 

4) Ogródki piwne muszą spełnić następujące warunki: 

a) ogródki piwne stanowią integralną część lokalu gastronomicznego w oddaleniu nie 

większym niż 15 m od punktu, na który wydane zostało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5 %zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia                  

w miejscu jego sprzedaży, 

b) przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowany jest 

ogródek piwny, 



c) ogródek piwny stanowi estetyczne ogrodzony teren ze stolikami i miejscami do 

siedzenia, zabezpieczony przed bezpośrednim wejściem na drogę publiczną, po której 

odbywa się ruch pieszy i samochodowy, 

d) zabrania się tworzenia ogródków piwnych w obrębie placówki handlu detalicznego, 

posiadającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, 

Istotą zawartego w niniejszym projekcie uchwały zakazu, jest ochrona funkcjonowania 

wymienionych obiektów oraz przebywających w nich osób przed szkodliwymi, negatywnymi 

skutkami spożywania napojów alkoholowych. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży                        

i podawania napojów alkoholowych dotyczą wszystkich placówek, zarówno prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza 

miejscem sprzedaży. 

Dotychczasowe uregulowania dotyczące m.in. limitów zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

zachowują swoją moc do dnia podjęcia stosownej w tym przedmiocie uchwały zmieniającej, 

nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty wejścia w życie ww. zmienionej ustawy. 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                        Danuta Trzaskowska 


