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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.320.2018
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) stwierdzam nieważność § 3 uchwały Nr XL/219/2018 Rady Gminy Banie
Mazurskie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Banie Mazurskie miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych w zakresie sformułowania: „sprzedaż, podawanie i” oraz „po wcześniejszym uzyskaniu
zezwolenia, na imprezach na otwartym powietrzu”.
Uzasadnienie:
Rada Gminy Banie Mazurskie w dniu 31 lipca 2018 roku podjęła uchwałę Nr XL/219/2018 w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie
gminy Banie Mazurskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rada Gminy Banie Mazurskie, w § 3 uchwały postanowiła, że dopuszcza się sprzedaż, podawanie
i spożywanie napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz piwa, po wcześniejszym
uzyskaniu zezwolenia, na imprezach na otwartym powietrzu, w miejscach usytuowanych przy stadionach i boiskach
sportowych, remizach strażackich, świetlicach wiejskich, świetlicach prowadzonych przez stowarzyszenia.
Uchwała, w zakresie wskazanym na wstępie, narusza prawo.
Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu uregulowany jest w art. 14 ust. 1 i 2a ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016
roku, poz., 487 ze zm.).
Zgodnie z art. 14 ust. 2 b tej ustawy, 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 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Z powyższego przepisu wynika, że rada gminy nie jest uprawniona do wprowadzania odstępstwa od
sprzedaży i podawania alkoholu. Rada gminy ma uprawnienie jedynie do wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych. Organ stanowiący gminy nie ma podstaw
prawnych do wprowadzania dodatkowych kryteriów tego odstępstwa, chociażby jak określiła to w uchwale:
wcześniejsze uzyskanie zezwolenia, czy też w trakcie „ imprez na otwartym powietrzu”
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W tym stanie rzeczy, postanowiono jak na wstępie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie trzydziestu dni od daty jego
otrzymania.
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