
 

UCHWAŁA NR XXI/344/20 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 18 

ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 

1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:  

§ 1. Na terenie miasta i gminy Nysa ustala się liczbę 600 jako maksymalną liczbę zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

§ 2. Ustala się, iż w ramach maksymalnej liczby wskazanej w § 1, maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 200, w tym zezwoleń:  

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 90;  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 50;  

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 60.  

§ 3. Ustala się, iż w ramach maksymalnej liczby wskazanej w § 1, maksymalna liczba zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 400, 

w tym zezwoleń:  

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 140; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 130; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 130. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/834/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2367). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 Przewodniczący Rady  

 Paweł Nakonieczny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 marca 2020 r.

Poz. 1015
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