
 
 
 

Uchwała Nr XLVII.567.2018 
Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 11 lipca 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nadarzyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz 
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 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 (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala,               
co następuje: 
 
 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Nadarzyn maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych: 

 
1)   zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 49 w tym: 

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 34 

 
2) zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa -  49 w tym: 

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 34 

 
3) zawartości powyżej 18 % alkoholu -  49 w tym: 

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 34 
 

 
§ 2. 1.Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz 

poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 metrów 

od: 

1) placówki oświatowo- wychowawczej, 

2) obiektu kultu religijnego tj. kościoła, kaplicy. 

2.Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

dla ruchu pieszych, od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego 

wejścia na teren obiektu chronionego. 

 

 

 

 



 
§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1)  „najbliższe wejście na teren obiektu chronionego”: 

a) dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych- granica nieruchomości, na 

której położony jest obiekt chroniony, 

b) dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych- najbliższe w stosunku do punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych, ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym 

wskazane przez zarządzającego obiektem (np. brama, bramka, furtka). 

2)  „najkrótsza droga dojścia”- najkrótsza, obiektywnie możliwa droga, uwzględniająca 

przepisy o ruchu drogowym 

§ 4. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych                  

w miejscu publicznym na terenie Gminy Nadarzyn na Stadionie Gminnego Ośrodka Sportu 

w Nadarzynie, ul. Żółwińska  21, 05-830 Nadarzyn. 

 

2.W miejscu publicznym, wymienionym w ust. 1, odstępstwo od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych obowiązuje na czas imprez, na które organizator uzyskał 

jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Czas imprez 

będzie każdorazowo upubliczniony przez Gminę poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Nadarzyn i w BIP. 

 
§ 5. Traci moc uchwała nr XIV.174.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.                           

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz 

zasad usytuowania na terenie Gminy Nadarzyn miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 
 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 
 
 

 
 
 
 
 


