Elektronicznie podpisany przez:
Robert Krajewski
dnia 19 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) Rada Miasta
Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza
miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w odległości mniejszej niż 60 metrów od następujących
obiektów chronionych:
1) obiektów sportowych,
2) obiektów kultu religijnego,
3) placówek prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą dzieci i młodzieży,
4) szkół,
5) przedszkoli,
6) zagospodarowanych placów zabaw dla dzieci;
7) obiektów kultury.
2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od wejścia z obiektu lub terenu chronionego do wejścia do
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągu
komunikacyjnego, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
3. Ciąg komunikacyjny oznacza teren dopuszczony do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)
4. Zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na
terenie
Miasta
Ostrów
Mazowiecka
w godz.
22.00
–
6.00
z wyłączeniem stacji paliw.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXX/206/93 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 sierpnia 1993 roku
w sprawie ustalenia dla miasta Ostrów Mazowiecka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz
określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży tych napojów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Id: A28A2362-36BE-4474-AC1F-1A76F66F8159. Podpisany

Strona 2

