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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.222.2018
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLVII/868/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia
ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów, dalej jako „uchwała” - w części określonej w § 1 ust. 2,
jako niezgodnej z art. 12 ust. 4 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” oraz
z art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja” i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2168 ze zm.).
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 marca 2018 roku Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę Nr XLVII/868/18 w sprawie
ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów. Wskazana uchwała została doręczona organowi
nadzoru w dniu 6 kwietnia 2018 roku. Jako podstawę podjęcia uchwały Rada Gminy wskazała
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 4
ustawy.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż uchwała jest niezgodna z prawem.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub
wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć
sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Przedmiotowa uchwała należy do aktów prawa
miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. Akty te wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Stanowią
one integralną część obowiązującego w państwie systemu prawa (art. 87 ust. Konstytucji). Zgodnie
z art. 20 Konstytucji społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z art. 22 Konstytucji ograniczenie
wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny
interes publiczny. Art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi zaś, że
podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych
prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
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W § 1 ust. 1 uchwały zostało wskazane, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów jest niedozwolona w godzinach od 23.00 do 6.00.
Z kolei § 1 ust. 2 uchwały stanowi, że ograniczenie wskazane w ust. 1 nie dotyczy sprzedaży tych napojów
w placówkach handlu detalicznego zlokalizowanych na stacjach paliw.
Zdaniem organu nadzoru, Rada Miasta nie była uprawniona do zastosowania wyłączenia wskazanego
w § 1 ust. 2 uchwały. Rada Miasta mogła ustalić ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu gminy lub wskazanych
jednostek pomocniczych gminy. Jednakże Rada Miasta nie była uprawniona do określenia wyjątków od
ustanowionego zakazu, albowiem ustawa takiej możliwości nie przewiduje. Jeżeli rada gminy decyduje się
na ograniczenie godzin nocnej sprzedaży alkoholu, to ograniczenie to dotyczyć powinno całej gminy lub
wskazanych jednostek pomocniczych gminy. Co więcej, uznanie za zgodny z prawem przepisu
§ 1 ust. 2 uchwały kolidowałoby zarówno z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, jak również art. 6 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższa regulacja różnicuje bowiem warunki handlu detalicznego
ze względu na przedmiot działalności placówki handlu detalicznego lub jej lokalizację (stacja paliw).
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 Rady Miasta Chorzów Nr XLVII/868/18
została podjęta w części z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej
nieważności we wskazanej części 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.
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie, w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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