
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.412.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 6 listopada 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXIII/211/18 Rady Gminy Wilczęta  z dnia 

28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilczęta w części dotyczącej § 1 ust. 1 w zakresie sformułowania 

„organizowanych przez Gminę Wilczęta i jednostki podległe oraz inne podmioty zobowiązane do zgłoszenia 

imprezy w urzędzie gminy, w tym osoby fizyczne”. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Wilczęta, działając na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 14 ust. 2b ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), uchwaliła 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Wilczęta. 

W § 1 ust. 1 ww. uchwały Rada wskazała miejsca i rodzaj imprez podczas których nie obowiązuje zakaz 

spożywania napojów alkoholowych oraz określiła zindywidualizowane podmioty, które takie imprezy będą 

organizować. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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 tej ustawy, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Z powyższego przepisu wynika, iż Rada nie jest uprawniona przy określaniu miejsc, na terenie których 

obowiązuje odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, do wprowadzania dodatkowego 

kryterium podmiotowego. Przepis ten nie daje zatem podstaw, aby rada gminy wyodrębniała grupę podmiotów, 

w tym przypadku Gminę Wilczęta i inne wymienione  w przedmiotowej uchwale jednostki, które w sposób 

uprzywilejowany otrzymałyby możliwość organizowania imprez, w czasie którym nie obowiązywałby zakaz 

spożywania napojów alkoholowych. 

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. 

 

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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Olsztyn, dnia 13 listopada 2018 r.
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