
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.163.2014 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r. poz. 

594, z późn. zm./ stwierdzam nieważność uchwały LIII/336/14 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów na terenie miejscowości Stare 

Jabłonki. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie Rada Gminy Ostróda na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1356, z późn. zm.) w związku z organizacją Turnieju Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej 2014 w dniach 19-

24 sierpnia 2014 r. w Starych Jabłonkach wprowadziła czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w miejscowości Stare Jabłonki z wyłączeniem obszaru zlokalizowanego nad brzegiem Jeziora 

Szeląg Mały, obejmujących teren działki nr 345/1, 315/3, 316/3, 317/2, 346, 319/2, 320/5, 320/1, 3231/1, 

322/1, 168/3, 169, 170, w celu zapewnienia porządku publicznego podczas ww. Turnieju i zapewnienia 

bezpieczeństwa jego uczestników. Jednocześnie w § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały Rada Gminy postanowiła, 

iż wyżej wskazany zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych oraz punktów sprzedaży detalicznej, 

usytuowanych na terenie Starych Jabłonek, w których sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży jest prowadzona na podstawie zezwolenia, wydanego zgodnie 

z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z § 2 uchwały zakaz 

obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2014 r. do 24 sierpnia 2014 (włącznie). 

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała rażąco narusza prawo. 

W niniejszej sprawie przepis upoważniający radę gminy do wydania aktu prawa miejscowego jest zawarty 

w art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl wskazanego 

przepisu w innych niewymienionych w art. 14 ust.1 ustawy, miejscach, obiektach lub na określonych obszarach 

gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, 

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Rada gminy stanowiąc akt prawa 

miejscowego jest związana tym przepisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, pozostałymi przepisami tej ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi aktami 

normatywnymi, mającymi zastosowanie w przedmiocie regulacji. Akty prawa miejscowego winny regulować 

kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały 

przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów, wydane przez inne 

podmioty. 

Wskazany przepis pozwala na wprowadzenie stałego lub czasowego zakazu sprzedaży, podawania 

i spożywania oraz wnoszenia alkoholu tylko w niektórych miejscach, obiektach lub obszarach gminy ze 

względu na ich charakter. W ocenie organu nadzoru chodzi o miejsca, obiekty i obszary zasługujące na 

ochronę, gdzie obecność alkoholu jest niepożądana ze względu na ich charakter. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych, przyjmuje się, że dodatkowe zakazy wprowadzone na podstawie 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają służyć wyłącznie jako ochrona 
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konkretnych miejsc przed zagrożeniem ze strony alkoholu, a nie jako sposób uwolnienia się przez gminę od 

obowiązku czynnego działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego. Należy wskazać, iż jako cel 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie został wskazany obowiązek 

zapewnienia bezpieczeństwa, ładu czy porządku publicznego (art. 1 ust. 1 ustawy). Na taki cel nie może się 

zatem powoływać rada gminy, wprowadzając zakazy sprzedaży alkoholu w trybie art. 14 ust. 6 ustawy. 

Zgodnie z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 9 grudnia 1999r., sygn. 

akt II SA 1709/99, przepis art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwala na wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania 

alkoholu w niektórych miejscach lub obiektach ze względu na charakter miejsca lub obiektu, a nie na przykład 

powtarzające się tam zakłócanie porządku i spokoju. 

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, iż rada gminy może wprowadzić zakaz sprzedaży, podawania, 

spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (stały lub czasowy) jedynie w miejscach, obiektach lub na 

określonych obszarach gminy, jeżeli jest to uzasadnione ich charakterem, np. mają szczególne znaczenie 

religijne, kulturalne, oświatowe, społeczne, czy pełnią specyficzną rolę wychowawczą nie tylko w stosunku do 

dzieci i młodzieży. Jednakże cel podjęcia uchwały zawarty w jej §1 odnosi się głównie do kwestii 

bezpieczeństwa, a to oznacza, że Gmina bezzasadnie powołuje się na takie cele ograniczeń w sprzedaży 

i podawaniu napojów alkoholowych. 

Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, iż Rada Gminy wykluczyła na wskazanym terenie 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z wyłączeniem działek należących do Hotelu Anders (§ 1 ust. 1) 

jak i lokali gastronomicznych i punktów sprzedaży detalicznej w miejscowości Stare Jabłonki. W ocenie 

organu nadzoru ustawodawca w art. 14 ust. 6 ustawy dopuszcza wprowadzenie "zakazu sprzedaży", ale 

w powiązaniu tej normy z art. 1 ust. 1 ustawy, nie może budzić wątpliwości, że chodzi tu o zakaz sprzedaży 

i podawania alkoholu bez względu na to, gdzie jest on udostępniany. Jeśli bowiem na jednej działce dopuszcza 

się sprzedaż alkoholu, wprowadzenie zakazu dla pozostałych nieruchomości narusza zasady równości 

i właściwego zastosowania ograniczenia o jakim mowa w art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 

28 maja 2013r. sygn. akt II SA/Bd 705/12). 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak we wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie z powodu jego niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty otrzymania za pośrednictwem 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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