
UCHWAŁA NR 280/XXXIII/2017
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia na terenie miasta Sierpca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży oraz 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487) Rada Miejska 
w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu miasta Sierpca limit 100 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym:

1) limit 85 punktów ze sprzedażą napojów o zawartości pow. 4,5% alkoholu / z wyj. piwa/ przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży

2) limit 15 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu / z wyj. piwa/ 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się na terenie miasta Sierpca następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych:

1) zabrania się lokalizacji placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie targowisk miejskich, 
szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz żłobków i klubów dla dzieci oraz pozostałych 
zakładów i placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (w tym internaty, domy dziecka), jak 
również w odległości 50 metrów od wymienionych obiektów.

2) odległość, o której mowa w pkt 1, mierzona jest od drzwi wejściowych punktu sprzedaży napojów 
alkoholowych wzdłuż istniejącego ciągu pieszego do najbliżej zlokalizowanych drzwi wejściowych 
obiektu.

§ 3. Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5% alkoholu oraz piwa;

- pow. 4,5% do 18% alkoholu, z wyj. piwa;

- pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży może 
być wydane po zasięgnięciu opinii Zarządu Osiedla oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Do wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczna postępowań o wydanie  zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży, zastosowanie mają postanowienia 
niniejszej uchwały. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów pozostają w mocy.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

2. Traci moc uchwała Nr 167/XX/2004 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie miasta Sierpca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 13 poz. 401 z 17.01.2005 r.).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Stachurski
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