
Protokół z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Mława, które odbyło się  

w dniu 29 października 2018r. o godz.1700 w sali kina MDK w Mławie 

Spotkanie otworzyła Pani Janina Budzichowska - Zastępca Burmistrza Miasta Mława a temat  

omówiła  Pani Hanna Żbikowska - Inspektor ds. działalności gospodarczej.  

Na spotkanie to przybyło tylko kilka osób. Tematem spotkania z mieszkańcami były 

konsultacje społeczne na temat wprowadzenia lub nie wprowadzenia zmian godzin nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 

terenie Miasta Mława lub na określonych osiedlach. 

Pani Janina Budzichowska - Zastępca Burmistrza Miasta Mława powitała przybyłych 

mieszkańców na spotkanie oraz podziękowała przedstawicielom prasy i radia za 

zainteresowanie tym tematem. 

Pani Hanna Żbikowska omówiła możliwości wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200, a 600 . 

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (weszła 

w życie z dniem 9 marca 2018 r.) dała radom gmin możliwości, ograniczania w godzinach 

nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy lub wskazanych jednostkach 

pomocniczych gminy (osiedla). 

Konsultacje społeczne prowadzone są na wniosek formalny następujących Komisji Rady 

Miasta: Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Rodziny i Spraw 

Społecznych, podjętych na posiedzeniach w dniu 23 maja i 28 maja 2018r. w związku ze 

złożonym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Padlewskiego 22 w Mławie wnioskiem  

o ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach usytuowanych na 

terenie Miasta Mława. 

Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 147 Burmistrza Miasta Mława z dnia 

21.09.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia w godzinach 

nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach usytuowanych na terenie Miasta Mława 

prowadzone są od 01 do 30 października 2018 r. w dwóch formach tj. pisemne zbieranie 

uwag złożonych bezpośrednio  w kancelarii Urzędu Miasta Mława na formularzach 

(omówiono co zawiera formularz) oraz protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami, 

które odbyło się  w dniu 29.10.2018r. 

Podczas dyskusji jeden z przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej bloku przy  

ul. Padlewskiego 22 skupił się na rozwiązaniu problemu ze sklepem całodobowym 

sprzedającym alkohol zlokalizowanym w tym budynku, ponieważ nie ma możliwości 

prawnych ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w jednym punkcie sprzedaży. W dalszej 

części spotkania rozmowę skierowano na wskazania wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 

2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

która dała możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całej gminy lub 

osiedlach. W tej kwestii wypowiedziały się dwie osoby( przedsiębiorcy), które nie chcą  

zmian w  nocnej sprzedaży alkoholu, ponieważ skutkowało by to zmniejszeniem zatrudnienia 

jak również likwidacją sklepu- rozwiązanie umowy franczyzy. 



Po skończonej dyskusji chętnym rozdano formularze, których termin złożenia określono do 

30.10.2018r.  

Na tym spotkanie z mieszkańcami zakończono. 

 

Protokół sporządziła Hanna Żbikowska 

  


