Katowice, 8 listopada 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.557.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXVI/207/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Przyrów, dalej
jako „uchwała” w całości - jako niezgodnej z art. 14 ust. 2b i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), dalej
jako „ustawa” w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 września 2018 roku Rada Gminy Przyrów podjęła uchwałę Nr XXVI/207/2018
w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na
terenie Gminy Przyrów.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 9 października 2018 roku.
Jako

podstawę

podjęcia

uchwały

Rada

Gminy

wskazała

art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku

z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust. 2b ustawy.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała jest w całości niezgodna
z prawem.
Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym,
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Natomiast,
przepis art. 14 ust. 2b ustawy stanowi, że rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu
publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to
miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z przepisu art. 14 ust. 2b ustawy wynika, że rada gminy może wprowadzić odstępstwo od zakazu
spożywania alkoholu w miejscach publicznych (przy zaistnieniu wskazanych w tym przepisie przesłanek), przy
czym organ stanowiący gminy może jedynie określić miejsce publiczne, na jakim wspomniany zakaz
nie obowiązuje. Ustawodawca nie upoważnił rady do wprowadzania odstępstw podmiotowych oraz czasowych
(terminowych) od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Oznacza to, iż wyłączenie zakazu
z art. 14 ust. 2a ustawy dokonane przez radę w ramach upoważnienia z art. 14 ust. 2b ustawy powinno mieć
charakter stały i bezwarunkowy. Odstępstwo od zakazu powinno być uprawnieniem przysługującym wszystkim
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osobom przebywającym na terenie objętym zakresem zastosowania uchwały, niezależnie od innych okoliczności.
Odstępstwo to dotyczyć może wyłącznie spożywania alkoholu.
Należy także wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu oraz na
stadionach i innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Wypełniając treść delegacji wynikającej z przepisu art. 14 ust. 2b ustawy, lokalny prawodawca powinien mieć
jednocześnie na uwadze treść przepisu art. 14 ust. 5 ustawy. Regulacja ta stanowi już ustawowy wyjątek od zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, stanowiąc, że w przypadku imprez na
otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych sprzedaż alkoholu, jego podawanie
i spożywanie jest dopuszczalne, jednakże tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Powyższe prowadzi do wniosku, że kwestia spożywania alkoholu podczas imprez na stadionach i innych obiektach
sportowych (niezależnie od tego, kto jest ich organizatorem) została uregulowana na poziomie ustawowym, a co za
tym idzie, rada gminy nie posiada kompetencji do określania tych elementów w treści uchwały.
Co więcej, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na
imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, może się odbywać tylko za
zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Podjęcie przez organ stanowiący gminy uchwały mającej
za przedmiot wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach
publicznych (tu: na stadionach i innych obiektach sportowych) de facto wyłącza ustawowy obowiązek uzyskania
zezwolenia na spożywanie alkoholu w trakcie takich imprez, co stanowi modyfikację regulacji ustawowej. Organ
nadzoru zwraca także uwagę, że o ile w art. 14 ust. 2b ustawy przewidziana została norma kompetencyjna dla rady
gminy do podjęcia uchwały, o tyle w ust. 5 brak jest jakiegokolwiek upoważnienia dla tego organu. Przepis ten jest
skierowany do podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji, zaś wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu należy do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta). Ponadto,
art. 14 ust. 5 ustawy dotyczy, oprócz spożywania, także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Gdyby
zatem przyjąć, że norma kompetencyjna z art. 14 ust. 2b ustawy pozwala na wprowadzanie odstępstw od zakazu
spożywania alkoholu także podczas organizacji imprez plenerowych oraz na stadionach i innych obiektach
sportowych, to należałoby uznać, że sprzedaż i podawanie alkoholu wymagałyby w dalszym ciągu zezwolenia, zaś
spożywanie – nie. Uchwała, o której mowa w art. 14 ust. 2b ustawy jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera
normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Z kolei zezwolenie, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy jest
aktem jednorazowym, skierowanym do konkretnego, oznaczonego w nim podmiotu, dotyczącym ściśle
określonego obszaru (stadionu i innych obiektów sportowych) i wydawanym w przypadku organizacji określonej
imprezy. Ponadto, zezwolenie to, w przeciwieństwie do uchwały rady gminy wprowadzającej odstępstwo, dotyczy
nie tylko spożywania alkoholu, ale także jego sprzedaży i podawania.
Dalej, należy wskazać, iż zgodnie z art. 2 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Wśród szczegółowych reguł
wyprowadzonych z art. 2 wymienia się m.in. przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa, jawność i jasność
prawa, niedziałanie prawa wstecz (P. Winczorek „Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15). Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia
22 maja 2002 roku (sygn. akt K 6/02 , publ. OTK-A 2002/3/33) podniósł, iż przepisy prawne muszą być
formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny. (...) Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów
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klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia
norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Z kolei
w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2011 roku
(sygn. akt III SA/Wr 568/11, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) podkreślono, że z
konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wynika zasada zaufania obywateli do państwa
i stanowionego przez nie prawa. Prawodawca powinien zatem stanowić normy sformułowane w sposób jasny,
precyzyjny i jednoznaczny, zgodnie z regułami poprawnej legislacji. (…).
Organ nadzoru wskazuje, że przedmiotowa uchwała zawiera niejasną i nieprecyzyjną regulację. Rada
Gminy w § 1 pkt 1 – 6 uchwały wskazała, że odstępstwo dotyczy terenów przynależnych do danych podmiotów,
z kolei w § 1 pkt 7 – 11 uchwały Rada posłużyła się określeniem teren. Nie sposób ustalić, co należy rozumieć
przez pojęcie terenu przynależnego do Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak samo trudno ustalić, czy przez teren
rekreacyjno-sportowy „Brzózki” w Przyrowie, ul. Cmentarna (§ 1 pkt 7 uchwały) należy rozumieć nieruchomość
stanowiącą własność tego ośrodka (czy też zarządzaną przez ten ośrodek), całą ulicę Cmentarną czy może budynki
znajdujące się na tym terenie. To samo tyczy się innych wskazanych w uchwale obiektów, np. terenu przy świetlicy
wiejskiej w Sierakowie (§ 1 pkt 10 uchwały), czy też terenu przy „Domu Wiejskim” w Sygontce (§
1 pkt 11 uchwały). W ocenie organu nadzoru posłużenie się przez Radę ww. pojęciami skutkuje niemożliwością
jednoznacznego ustalenia, na jakich terenach wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów
alkoholowych. Wyżej wskazane pojęcia są pojęciami niejasnymi i niezrozumiałymi. Z przedmiotowej uchwały
nie można wywieść, co należy rozumieć, przykładowo przez teren przynależny czy też teren przy, czy są to tereny
bezpośrednio położone przy danych podmiotach i przynależą do tej samej nieruchomości gruntowej co ww.
obiekty, czy może nieruchomości gruntowe (tereny) graniczące z nieruchomościami gruntowymi, na których
usytuowane są ww. obiekty, czy też inne. Organ nadzoru zauważa, że przepisy uchwały regulujące odstępstwo od
zakazu spożywania napojów alkoholowych mogą rodzić problemy w ich stosowaniu. Wprowadzenie
niejednoznacznych regulacji godzi w istotę demokratycznego państwa prawa, tym bardziej, iż zgodnie z treścią
art. 431 ust. 1 i ust. 2 ustawy zarówno spożywanie, jak i usiłowanie spożycia napoju alkoholowego wbrew zakazom
określonym w art. 14 ust. 1 i ust. 2a-6 ustawy, a więc i w miejscach publicznych, stanowi wykroczenie. Zarówno
więc bezpośredni adresaci przepisów, których naruszenie stanowi czyn zabroniony, jak i organy ścigania (np. straż
gminna, Policja), które realizację tych przepisów egzekwują, nie powinni mieć żadnych problemów z określeniem,
czy w danym miejscu publicznym spożywanie alkoholu jest zabronione czy dozwolone. Na istotę ww.
problematyki wskazuje również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 stycznia 2017 roku, (sygn. akt I KZP
14/16, Legalis nr 1546735), w którym zostało wskazane, że osoba spożywająca alkohol w miejscu publicznym musi
mieć, ze względu na grożącą jej odpowiedzialność karną, świadomość tego, czy jest to dozwolone, czy też nie,
zatem katalog miejsc wskazanych w art. 14 ust. 1-5 ustawy z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy zakreślić ściśle, wyłączając spod zakazu te miejsca, które mieszczą się
w sferze cienia semantycznego użytych w tym przepisie pojęć. Tym samym regulacja uchwały jest sprzeczna
również z art. 2 Konstytucji, gdyż zawiera przepisy niejasne i niezrozumiałe.
Ponadto wprowadzenie przez Radę Gminy Przyrów odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych na terenach rekreacyjno-sportowych stanowi wykroczenie poza delegację określoną w art. 14 ust. 2b
ustawy oraz modyfikację art. 14 ust. 5 ustawy.

Id: 7803410C-E46A-44A0-A094-54F4EF97AD00. Podpisany

Strona 3

Co więcej, w ocenie organu nadzoru celem Rady Gminy było faktyczne wyłączenie spod zakazu
spożywania napojów alkoholowych miejsc wskazanych w uchwale tylko na czas organizowanych imprez. Już
w uzasadnieniu uchwały Rada Gminy podała, że wskazane miejsca to miejsca publiczne, na których odbywają się
festyny, pikniki itp. Z kolei w przesłanych w dniu 17 października 2018 roku wyjaśnieniach, nr O.C.7340.3.2018
Gmina wskazała, że wprowadzenie odstępstw nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku
publicznego, co potwierdza fakt, iż w latach ubiegłych w miejscach zwolnionych z zakazu zarówno GOK jak i inne
organizacje społeczne w tym OSP, KGW wielokrotnie organizowały imprezy w postaci festynów, zabaw, koncertów
itp., podczas których był spożywany alkohol, a pomimo to nie odnotowano żadnych incydentów mogących
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne i na zadania z zakresu profilaktyki przeciw alkoholowej. Oprócz
tego nadmieniany iż organizator zawsze zabezpiecza profesjonalną ochronę na takich imprezach. Powyższe
oznacza, że Rada Gminy wiąże przesłankę braku zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego z tym, że
organizator zabezpieczał profesjonalną ochronę na imprezach. Tymczasem na mocy uchwały podejmowanej na
podstawie art. 14 ust. 2 b ustawy odstępstwo od zakazu miałoby obowiązywać w sposób ciągły, a więc również
wtedy, kiedy w miejscach wskazanych w uchwale nie będą odbywały się imprezy i nie będzie zapewnionej
profesjonalnej ochrony. Tym samym uchwała jest niezgodna z art. 14 ust. 2b ustawy, gdyż zamiarem Rady Gminy
było de facto wyłączenie miejsc wskazanych w uchwale na czas trwania imprez, co potwierdza między innymi
fakt, iż rozpatrywanie przesłanek umożliwiających wprowadzenie odstępstw od zakazu spożywania (brak
zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego), Rada Gmina wiązała z zapewnieniem profesjonalnej ochrony
w czasie spożywania alkoholu.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia przedmiotowej uchwały należy zaliczyć do
kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu gminy
sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym
w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XXVI/207/2018 Rady Gminy Przyrów
z dnia 28 września 2018 roku została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie
jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
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Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
1) Rada Gminy Przyrów
2) a/a
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