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WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 ),

stwierdza się nieważność

uchwały Nr XXXVI/371/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 października 2017r. o zmianie uchwały 
nr XXVII/237/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie miasta Redy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2017 r. Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę Nr XXXVI/371/2017 o zmianie 
uchwały nr XXVII/237/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie miasta Redy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie 
Pomorskiemu w dniu 2 listopada 2017r. W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, 
organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Jako podstawę prawną uchwały Rada Miejska wskazała m.in. art. 12 ust.2 i art. 14 ust.6 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r., 
poz. 487 ze zm.).

W § 1 uchwały Rada Miejska w Redzie zmienia uchwałę nr  XXVII/237/2008 Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Redy miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży poprzez 
dodanie w § 1 zmienianej uchwały punktu 3 w brzmieniu: „ w punktach z automatami do gier losowych, 
które nie uzyskały zezwolenia na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych”.

W myśl wskazanego w podstawie prawnej uchwały art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, rada gminy 
może ustalić zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z aktualnym 
orzecznictwem sądowym ( vide: wyrok NSA z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. akt II GSK 81/07 ), zawarte 
w tych przepisach upoważnienie do ustalenia „zasad usytuowania miejsc" podlegać musi ścisłej wykładni 
językowej. Zgodnie zaś ze „Słownikiem synonimów”, PWN, Warszawa 2007, „usytuowanie" oznacza 
położenie, lokalizację, umiejscowienie; natomiast "umiejscowienie czegoś" to miejsce, jakie coś zajmuje 
względem czegoś ( „Słownik języka polskiego”, PWN, Warszawa 2007 ). Przez określenie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, należy więc rozumieć ich położenie 
względem innych obiektów, czy miejsc ( w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy chodzi 
o obiekty i miejsca o szczególnym charakterze ).
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Mając na uwadze treść § 1 zmienianej uchwały nr  XXVII/237/2008, w którym cyt: „§ 1. Zabrania się 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (…)”, należy stwierdzić, że Rada Miejska 
uchwałą nr XXXVI/371/2017 nie wprowadza nowej zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych, lecz ustanawia zakaz dotyczący sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
w punktach z automatami do gier losowych, które nie uzyskały zezwolenia na sprzedaż i spożywanie 
napojów alkoholowych.

Zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w określonych 
miejscach ustalony został przez ustawodawcę w wyżej wymienionej ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która w art. 14 ust. 1-5 określa katalog 
takich miejsc. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od charakteru danego miejsca. Natomiast art. 14 ust. 6 tej 
ustawy, który również Rada Miejska w Redzie wskazuje w podstawie prawnej uchwały, daje możliwość 
uzupełnienia ustawowych zakazów sprzedaży, podawania lub spożywania napojów alkoholowych 
określonych w art. 14 ust. 1-5 ustawy, zakazami lokalnymi wprowadzanymi przez gminy na ich terenie, 
z uwagi na charakter danego miejsca, obiektu czy obszaru gminy. Takimi dodatkowymi miejscami, 
obiektami i obszarami, o których mowa jest w tych przepisach, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
sądowym, są miejsca, obiekty i obszary na terenie gminy, które ze względu na ich szczególny charakter 
zasługują na ochronę przed obecnością alkoholu, gdzie sprzedaż, podawanie, spożywanie, czy wnoszenie 
napojów alkoholowych jest niepożądane. Miejsca te, czy obszary powinny posiadać szczególne znaczenie 
np. religijne, kulturalne, oświatowe, społeczne, bądź powinny pełnić specyficzną rolę wychowawczą dla 
społeczności lokalnej ( por. wyrok SN z 7 marca 1996 r., III ARN 72/95, wyrok NSA z 28 września 2012r. 
sygn.. akt II GSK 824/11 – orzeczenia.nsa. gov.pl ). 

Tytułem przykładu rozumienia przepisów art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ nadzoru wskazuje również wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2011 r. sygn. akt III SA/Wr 568/11, Lex nr 1108385, 
w którym Sąd ten stanął na stanowisku, że wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych na 
podwórkach, we wnętrzach międzyblokowych oraz na wspólnych częściach budynków mieszkalnych, 
wałach przeciwpowodziowych, czy w przejściach podziemnych stanowi przekroczenie przez radę gminy 
kompetencji udzielonej jej w art. 14 ust.6 wyżej wymienionej ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzez błędne przyjęcie specjalnego charakteru tych miejsc.

Nadanie specjalnego charakteru punktom z automatami do gier losowych wskazanym w § 1 uchwały 
nie znajduje więc uzasadnienia w przepisach wymienionej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Postanowienia uchwały w tym zakresie przekraczają zakres 
upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy. Zgodnie zaś z artykułem 
94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych 
organów ustanawiane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, że z załączonego do uchwały uzasadnienia wynika, iż 
wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w punktach 
z automatami do gier losowych, które nie uzyskały zezwolenia na sprzedaż i spożywanie napojów 
alkoholowych uzasadniony jest potrzebą poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Redy i potrzebą 
ograniczenia wybryków chuligańskich. Uzasadnienie wprowadzenia zakazów sprzedaży, podawania, czy 
wnoszenia napojów alkoholowych innymi celami, niż wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sadów administracyjnych, nie jest 
prawidłowe. Gmina nie może realizować celów związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Chęć zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego nie może również przeważać nad konstytucyjną 
zasadą wolności działalności gospodarczej określoną w  art. 20  i art. 22  Konstytucji RP oraz zasadą 
wolności gospodarczej wyrażoną w art. 6  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ) – vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
4 kwietnia 2008 r. sygn. akt II GSK 477/2007, Lex 381675, Lex Polonica 2141760, wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Gd 241/07(LEX nr 424797 ).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że uchwała nr XXXVI/371/2017 w istotny sposób narusza 
dyspozycję wynikającą z treści art. 14 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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Wskazane przez organ nadzoru uchybienia mają charakter rażącego naruszenia prawa
i skutkują nieważnością uchwały.

Wobec powyższego, Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Nr XL.328.2017 Rady 
Miejskiej w Redzie z dnia 25października 2017 r. o zmianie uchwały nr XXVII/237/2008 Rady Miejskiej 
w Redzie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Redy miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje 
jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

 

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
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