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Katowice,  14 sierpnia 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

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

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipie, w części 
określonej w § 3 przedmiotowej uchwały, jako sprzecznej z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 487 ze zm.), dalej jako „ustawa”.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 6 lipca 2018 r. Rada Gminy Lipie ustaliła 
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipie.

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 17 lipca 2018 r.
Jako podstawę podjęcia uchwały Rada Gminy wskazała m.in. przepis art. 12 ust. 1, 

ust. 5 i ust. 7 ustawy. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy rada gminy ustala, w drodze uchwały, 
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), 
odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3, tj. do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
powyżej 18% zawartości alkoholu;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży.

Rada gminy – stosownie do unormowania zawartego w art. 12 ust. 2 ustawy - może ustalić, 
w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla 
poszczególnych jednostek pomocniczych gminy. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których 
mowa w ust. 1-4, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy (art. 12 ust. 5 ustawy). Maksymalna 
liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, (…) uwzględniają postanowienia gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 12 ust. 7 ustawy).

Rada Gminy Lipie wypełniając ustawową delegację zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy, w § 
1 oraz § 2 uchwały ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.

Zdaniem organu nadzoru regulacja zawarta w § 3 uchwały nie mieści się w zakresie 
delegacji ustawowej określonej w art. 12 ust. 1 ustawy. W przepisie tym Rada Gminy Lipie 
uchwaliła, że: „w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa liczby 
określone w § 1 i § 2 wówczas ma zastosowanie art. 18 ust. 3b ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Rada zawała zatem odesłanie do przepisu art. 18 ust. 3b 
ustawy, zgodnie z którym „w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa 
ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje 
się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona 
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sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów 
alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej 
kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów 
sprzedaży”.

W ocenie organu nadzoru zawarcie w niniejszej uchwale przepisu, wskazującego na 
sposób postępowania, który został już uregulowany w akcie rangi ustawowej jest niedopuszczalne 
i sprzeczne z obowiązującym prawem.

Organ nadzoru podkreśla, iż przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, 
a organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest 
obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W państwie prawa organy władzy 
publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Z konstytucyjnej zasady praworządności 
(art. 7 Konstytucji RP) wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich wykonania oraz więzi między 
podmiotami administracji publicznej są uregulowane prawnie. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje powinien ściśle uwzględniać 
wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie przez Radę Gminy przy 
podejmowaniu uchwały przyznanej przez ustawodawcę kompetencji do podjęcia uchwały powinno 
być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością 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 Orzeczeń Sądów Administracyjnych), 
w którym stwierdzono, iż ”Opierając się̨ na konstrukcji wad powodujących nieważność można 
wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć 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 
procedurę̨ podejmowania uchwał."

W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale 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 Nr XLVII/356/2018 Rady 
Gminy Lipie  z dnia 6 lipca 2018 r. została podjęta 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, 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.

  
 

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego

Krzysztof Nowak

Otrzymuje:
1. Rada Gminy Lipie
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