
UCHWAŁA NR 245/XXX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych

Na podstawie art.40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018r. poz.994, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, ust. 3 oraz art. 14 ust.2b ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487, z późn. zm.) 
po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w ilości 39 przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w ilości 10 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

2. Ustala się na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 39 przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w ilości 10 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Ustala się na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 39 przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży  oraz w ilości 10 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej niż 30 metrów 
od granicy następujących obiektów i miejsc:

1) żłobków, przedszkoli, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, przystanków autobusowych, obiektów 
administracji publicznej (poczta, urzędy, biblioteka), obiektów sportowych i obiektów kultu religijnego 
takich jak- kościół, kaplica.

2) Terenów cmentarzy boisk, placów szkolnych, placów zabaw, kąpielisk oraz plaż.

§ 3. 1. Odległość , o której mowa w §2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągu 
komunikacyjnego od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do:

1) wejścia do budynków lub obiektów, wymienionych w §2 pkt1., a w przypadku gdy budynki te lub obiekty 
posadowione są na terenie posiadającym trwałe ogrodzenie – do najbliższego ogólnodostępnego wejścia na 
ten teren,

2) granicy terenów i miejsc wymienionych w §2. pkt2., a w przypadku gdy tereny te i miejsca posiadają 
trwałe ogrodzenie do najbliższego ogólnodostępnego wejścia na ten teren.

2. Ciąg komunikacyjny oznacza teren dopuszczony do ruchu pieszego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 4. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwińsk 
nad Wisłą w miejscach poniżej wymienionych:

1) Bulwarek Wiślany  w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą – oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka o numerze 763 (o powierzchni 0,1650 ha) – w trakcie trwania imprez, określony w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały

2) Plac Gminny w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą – oznaczony w ewidencji gruntów jako działka 
o numerze 841/33 (o powierzchni 2,1145 ha) – w trakcie trwania imprez, określony w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały

3) Targowisko Gminne w miejscowości Nowe Przybojewo – oznaczone w ewidencji gruntów jako działka 
o numerze 140 (o powierzchni 4,98 ha) w dniach i godzinach otwarcia, określone w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały
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4) Plac Gminny w miejscowości Miączyn – oznaczony w ewidencji gruntów jako działka o numerze 162 ( 
o powierzchni 0,61 ha) – w trakcie trwania imprez, określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

5) Bulwar Wiślany w miejscowości Wychódźc – oznaczony w ewidencji gruntów jako działki o numerach 
150 i 283( o łącznej powierzchni 0,09 ha) – w trakcie trwania imprez, określony w załączniku nr 5 do 
niniejszej uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 139/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku  nad Wisłą z dnia 26 października 
2016r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak
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                                                                                         Załącznik nr 1  

                                                                                         do Uchwały Nr 245/XXX/2018 

                                                                                         Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą  

                                                                                         z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Bulwarek Wiślany w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 245/XXX/2018 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą  

z dnia 27 czerwca 2018 r.  

Plac gminny w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą 
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Załącznik nr 3   

do Uchwały Nr 245/XXX/2018 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą  

z dnia 27 czerwca 2018 r.  

Targowisko Gminne w miejscowości Nowe Przybojewo 
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Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 245/XXX/2018 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą  

z dnia 27 czerwca 2018 r.  

Plac gminny w miejscowości Miączyn 
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Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 245/XXX/2018 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą  

z dnia 27 czerwca  2018 r.  

 

 

Bulwar Wiślany w miejscowości Wychódźc 
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