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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz 1372, 1834) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119, 2468), 
po uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie, Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Namysłów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  (z wyjątkiem 
piwa); 

3) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Namysłów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa); 

3) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 

§ 3. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów nie mogą być 
usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od następujących obiektów: 

1) kultu religijnego; 

2) szkół oraz przedszkoli; 

3) placów zabaw dla dzieci; 

4) basenów; 

5) placówek oświatowo-wychowawczych; 

6) domu kultury; 

7) zakładów opieki zdrowotnej; 

8) dworców kolejowych. 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest wzdłuż ciągu komunikacyjnego przeznaczonego dla 
pieszych, zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym od głównego wejściado punktu sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów wymienionych w niniejszej uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr 76/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2468) Rada Miejska ustala w drodze uchwały, maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla poszczególnych rodzajów 
zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 i 6 przedmiotowej ustawy, rada gminy przed podjęciem uchwały 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Namysłów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Namysłów,  
tj. sołectw i zarządów osiedli, a w miejscowościach w których są rozmieszczone jednostki wojskowe – także 
właściwych dowódców garnizonów. 

W grudniu 2021 r. projekt niniejszej uchwały został przekazany do zaopiniowania wszystkim Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli w Namysłowie, Sołtysom Gminy Namysłów oraz Komendantowi Garnizonu w Brzegu. 

Niniejszy projekt uchwały zaopiniował pozytywnie  Zarząd Osiedla nr IV w Namysłowie. 

Projekt uchwały został również poddany analizie i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie w dniu 8 grudnia 2021 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne. 

Projektodawca: Burmistrz 
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