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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie miasta i gminy Głuchołazy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021,  poz. 1119 z późn.zm.),  uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/452/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy 
Głuchołazy § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Głuchołazy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych: 

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – 110 

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ – 80 

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 80 

4) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 110 

5) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 160.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

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

 

   

Przwodniczący Rady 
Miejskiej 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 27 czerwca 2018 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach nr XLIV/452/18 z dnia 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy 

Głuchołazy.  
 Aktualnie obowiązująca Uchwała ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 80 zezwoleń oraz maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 190 

zezwoleń. 
 Potrzeba zmiany Uchwły wynika z rozwoju w gminie Głuchołazy branży gastronomicznej oraz wiąże się 

z powstawaniem nowych punktów sprzedaży alkoholu (np.: Centrum Ratownictwa Specjalistycznego Ankar sp. 

z o.o - „ Chatka Myśliwska Pod Źródełkiem” – nowo powstały punkt sprzedaży alkoholu; Bar Planeta – 

zwiększenie liczby posiadanych zezwoleń). 
W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców wnosi się zatem o zwiększenie limitu 

na sprzedaż napojów alkoholowych spożywanych w lokalach gastronomicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu 

limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba wydanych w Gminie Głuchołazy zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży kształtowała się następująco: 
1) w roku 2018 wykorzystanych było 61 zezwoleń (pozostawało 19 zezwoleń do osiągnięcia limitu) 
2) w roku 2019 wykorzystanych było 67 zezwoleń (pozostawało 13 zezwoleń do osiągnięcia limitu) 
3) w roku 2020 wykorzystanych było 70 zezwoleń (pozostawało 10 zezwoleń do osiągnięcia limitu) 
4) w roku 2021 wykorzystanych było 73 zezwolenia (pozostawało 7 zezwoleń do osiągnięcia limitu) 
5) w roku 2022 wykorzystanych było 79 zezwoleń (pozostało 1 zezwolenie do osiągnięcia limitu) – stan na 

23.12.2022 r.  
 Liczba wydanych w Gminie Głuchołazy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży na przestrzeni 5 lat wygląda następująco: 
1) w roku 2018 wykorzystanych było 148 zezwoleń (pozostawało 42 zezwolenia do osiągnięcia limitu) 
2) w roku 2019 wykorzystanych było 144 zezwolenia (pozostawało 46 zezwoleń do osiągnięcia limitu) 
3) w roku 2020 wykorzystanych było 134 zezwolenia (pozostawało 56 zezwoleń do osiągnięcia limitu) 
4) w roku 2021 wykorzystanych było 138 zezwoleń (pozostawało 52 zezwolenia do osiągnięcia limitu) 
5) w roku 2022 wykorzystanych było 138 zezwoleń (pozostawało 52 zezwolenia do osiągnięcia limitu) – stan na 

23.12.2022 r.  
 Biorąc pod uwagę średnią liczbę zezwoleń wydanych na przestrzeni ostatnich 5 lat zaproponowano 

następujące zmiany w limitach zezwoleń: 
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – 110 zezwoleń  
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 80 zezwoleń 
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 80 zezwoleń 
4) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 110 zezwoleń (zwiększenie o 30 zezwoleń) 
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5) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 160 zezwoleń (zmniejszenie o 30 zezwoleń) 
 Niniejszy projekt zmienia ww. Uchwałę w zakresie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 

Zmianie ulegają proporcje limitów, natomiast ogólna liczba zezwoleń nie ulega zmianie. Łączna maksymalna 

liczba zezwoleń wszystkich kategorii w dalszym ciągu wynosi 270. Powyższy limit uwzględnia wydane 

już zezwolenia, a także ewentualne nowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych. 
 Ustalony limit zezwoleń, przy jednocześnie zwiększającej się liczbie wydanych zezwoleń dla 

gastronomii (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), 

nie wpływa w sposób negatywny na realizację zasad wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) 

oraz postanowień Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Świadczy o tym fakt, iż od 2018 r. nie wpłynęły do Burmistrza 

żadne wnioski dotyczące zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.  
 Niniejsza Uchwała zmieniająca, nie zwiększa de facto maksymalnej liczby zezwoleń przez co zachowuje 

ona zgodność i służy jak dotychczas celom wskazanym w gminnym programie profilaktyki. 
 Pozostawienie na tym samym poziomie maksymalnej liczby zezwoleń nawiązuje również do celu ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakim jest ograniczenie spożycia napojów 

alkoholowych czyli określenie dostępności miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 
 Przed podjęciem Uchwały zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.   
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