Katowice, 14 września 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.484.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części § 2 - jako niezgodnej
z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), dalej jako „ustawa” oraz z art. 5 ustawy z dnia
10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310) w związku z art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 7 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Jaworze podjęła uchwałę Nr XLIII/326/2018 w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wskazana uchwała
została doręczona organowi nadzoru w dniu 16 sierpnia 2018 r. W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in.
przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 3 ustawy.
Przepisem § 2 uchwały Rada Gminy Jaworze postanowiła, że zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do końca okresu, na które
zostały wydane.
Uchwała w części tego przepisu w sposób istotny narusza prawo.
Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej uchwały przepisem art. 12 ust. 3 ustawy Rada gminy ustala,
w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podjęta na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Realizacja przyznanej
radzie gminy kompetencji następuje poprzez uchwalenie wytycznych co do lokalizacji punktu sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, jakimi kierować́ będzie się̨ organ wydający zezwolenia na prowadzenie tego
typu działalności. Przepisy tej uchwały będą̨ więc bezpośrednio oddziaływały na prawa i obowiązki
przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż̇ napojów alkoholowych oraz prowadzących
działalność gospodarczą w tym przedmiocie.
Zakwalifikowanie tej uchwały do aktów powszechnie obowiązujących stawia przed organem ją stanowiącym
określone wymogi w zakresie norm w niej formułowanych. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP rada gminy
zobowiązana jest do działania na podstawie i w granicach prawa. W konsekwencji rada gminy formułując
postanowienia uchwały, nie może nimi wykraczać́ poza zakres ustawowego upoważnienia, zwłaszcza, gdy - tak jak
w przypadku art. 12 ust. 3 ustawy - treść tego upoważnienia jest jasna i konkretna, a katalog spraw podlegających
na jego podstawie uregulowaniu jest zamknięty.
Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, rada stanowiąc normę § 2 przedmiotowej uchwały przekroczyła zakres
upoważnienia ustawowego określonego w art. 12 ust. 3 ustawy.
W ocenie organu nadzoru, Rada działająca na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy nie posiada kompetencji do
rozstrzygania o ważności wydanych przed wejściem w życie uchwały zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych. Materia ta bowiem nie stanowi zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają̨ na podstawie i w granicach prawa.
Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP ustanawia jedną z podstawowych zasad działania organów
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administracji publicznej, czyli zasadę̨ praworządności. Trzeba wskazać́, iż̇ przedmiotowa uchwała stanowi akt
prawa miejscowego, a organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest
obowiązany działać́ ściśle w granicach tego upoważnienia. Przekroczenie kompetencji przez Radę Miasta przy
podejmowaniu ww. uchwały powinno być́ traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością̨
uchwały w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje. Powyższe stanowisko organu nadzoru,
potwierdza uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia
2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń́ Sądów Administracyjnych), w którym
stwierdzono, iż Opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność́ można wskazać́ rodzaje naruszeń́
przepisów, które trzeba zaliczyć́ do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu gminy. Do nich należy
naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania
uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz
przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał.
Niezależnie od powyższego należy podnieść, że materia określona przepisem § 2 uchwały została już
uregulowana w ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z jej art. 5 Zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 oraz
art. 181 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują
ważność na okres, na jaki zostały wydane. Tym samym powtórne stanowienie w tym przedmiocie, dodatkowo
w drodze aktu podustawowego, stanowi istotne naruszenie prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż̇ 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 niż̇ 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym
w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia
7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych prawa, istotnie narusza prawo, co czyni stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we
wskazanej części uzasadnionym i koniecznym.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz

Otrzymuje:
- Rada Gminy Jaworze
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