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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin 
sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na terenie miasta Mińska Mazowieckiego 

Na podstawie art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2277 i poz. 1818, z 2020 r. poz. 1492) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), po zasięgnięciu 
opinii Dowódcy Garnizonu Mińsk Mazowiecki - uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 
miasta Mińska Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 5616), 
§ 5. otrzymuje brzmienie: 
  „§ 5. Ustala się ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 
24.00 a 6.00 we wszystkich punktach handlowych prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
na terenie miasta Mińska Mazowieckiego.”                           

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Kierując się przekonaniami o wolności obywatelskiej, popartymi wnioskami

mieszkańców oraz właścicieli sklepów, Grupa Radnych Rady Miasta Mińsk

Mazowiecki postanowiła wnieść korektę w wyżej wymienionej uchwale,

przesuwając o godzinę czas rozpoczęcia zakazu.

Wychodząc z przekonania, że obszar wolności człowieka, to sfera pełnej

swobody obywatelskiej ograniczonej jedynie ramami prawnymi, uważamy,

że ani samorząd lokalny, ani żadna inna władza nie powinna w to ingerować.

Uznając jednak kontrargumenty, w drodze kompromisu proponujemy zmianę

godziny rozpoczęcia zakazu z 23.00 na 24.00.

We wspominanych wnioskach mieszkańców padały argumenty zarówno

ekonomiczne, jak i praktyczne. W dobie trwającej pandemii, powyższa zmiana

mogłaby w jakimś stopniu poprawić trudną sytuację finansową właścicieli

sklepów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że obostrzenia w Mieście powodują

nierównowagę konkurencji ze sklepami z gmin ościennych. Po wprowadzonej

uchwale w 2018 r. wszystkie sklepy nocne zrezygnowały z całodobowej

sprzedaży, pozbawiając mieszkańców możliwości zakupów w dowolnym czasie.

Ta korekta, co prawda nie zmieni tej sytuacji, ale przynajmniej ją w jakimś

stopniu złagodzi.

Podsumowując, uważamy, że Miasto powiatowe, jakim jest Mińsk Mazowiecki,

powinno swoją ofertą handlową zarówno dla mieszkańców, jak i turystów dawać

szersze możliwości zakupów, niekoniecznie alkoholowych, co poprzednia uchwała

w sposób znaczny ograniczyła. Ułatwi to z pewnością codzienne funkcjonowanie

mińszczan, ale przede wszystkim wesprze miejscowych sprzedawców w tym

wyjątkowo trudnym dla nich czasie.
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