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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 84/2018
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 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.)
orzekam
o nieważności uchwały nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie
Gminy Skrwilno, w części określonej w:
- § 1 ust. 1 pkt 2,
- § 1 ust. 1 pkt 3,
- § 1 ust. 1 pkt 4,
- § 1 ust. 1 pkt 5.
Uzasadnienie
W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Gminy Skrwilno podjęła uchwałę nr XXXVII/230/18 w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie
Gminy Skrwilno.
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 5 lipca 2018 r.
Zawiadomieniem z dnia 24 lipca 2018 r., znak: WNK.DW.IV.4131.33.2018 organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Skrwilno pismem z dnia 30 lipca 2018 r., znak: RG.0711.11.2018 udzielił
odpowiedzi na zawiadomienie. Zdaniem Przewodniczącego „Rada Gminy podejmując uchwałę, nie naruszyła
(…) przepisów prawa (…)”.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że „Rada Gminy w Skrwilnie w najbliższym czasie będzie
miała na uwadze uściślenie - tam, gdzie to możliwe - lokalizacji miejsc publicznych na terenie gminy Skrwilno
wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2-5, podając ich adresy”.
Organ nadzoru podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
nadzorczego.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością unieważnienia uchwały jest fakt, że niniejsza
uchwała jest aktem prawa miejscowego i została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r.,poz. 3645 oraz weszła w życie 20 lipca 2018 r.
Jako podstawę prawną powyższej uchwały powołano między innymi przepis art. 14 ust. 2b ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 487 z późn. zm.).
Na wstępie zauważyć należy, że art. 14 ust. 2b cytowanej ustawy powinien być interpretowany przez
pryzmat art. 14 ust. 2a tej ustawy, zgodnie z którym zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych
napojów.
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Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek w art. 14 ust. 2b tej ustawy, udzielając radzie
gminy upoważnienia do wprowadzenia, 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, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z treści przedmiotowego przepisu jednoznacznie wynika, że rada gminy może wprowadzić odstępstwo od
zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych (przy zaistnieniu wskazanych w tym przepisie
przesłanek), przy czym rada może jedynie określić miejsce publiczne, w jakim wspomniany zakaz nie
obowiązuje.
Podkreślenia wymaga, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera
objaśnienia pojęcia „miejsca publicznego” na potrzeby właściwego zrozumienia treści zawartych w niej
uregulowań. Wobec powyższego zasadnym jest posiłkowanie się w tym zakresie dorobkiem orzeczniczym.
W uzasadnienia wyroku z dnia 21 września 2015 r., sygn. akt K 28/13 (publ. Legalis nr 1331262), w celu
wyjaśnienia pojęcia „miejsce publiczne” Trybunał Konstytucyjny odwołuje się między innymi do słowników
języka polskiego: S. Linde, J. Karłowicza i in. oraz S. Dubisza, z których wynika, że „miejsce publiczne” to
miejsce „dostępne dla publiczności”.
W dalszej części Trybunał Konstytucyjny stwierdził: ,,Działanie w miejscu publicznym musi być podjęte
w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi.
Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec,
urząd). Wskazuje się ponadto w literaturze, że miejscem publicznym jest również takie, do którego można
wejść za okazaniem biletu czy karty wstępu – np. teatr, kino, stadion sportowy”.
W cytowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny powołał także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
12 lutego 2015 r., sygn. akt SK 70/13 (publ. Legalis nr 1182730), zgodnie z którym miejsce publiczne to
„miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów (…)”.
Rada Gminy Skrwilno w § 1 ust. 1 uchwały, określiła miejsca publiczne na terenie Gminy Skrwilno,
w których wprowadzono odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych, w ten sposób, że
w 5 (pięciu) punktach wymieniła miejsca publiczne.
W ocenie organu nadzoru zastrzeżenia budzi określenie w sposób ogólny w § 1 ust. 1 pkt 2-5 uchwały
miejsc publicznych tj. pkt 2 (targowisko gminne), pkt 3 (obiekty rekreacyjne), pkt 4 (obiekty strażackie) oraz
pkt 5 (świetlice wiejskie).
Zdaniem organu nadzoru taki sposób określenia przez organ stanowiący Gminy Skrwilno miejsc
publicznych wyłączonych spod zakazu spożywania alkoholu nie wypełnia dyspozycji art. 14 ust. 2b cytowanej
ustawy. Ustawodawca wymaga bowiem określenia konkretnego miejsca publicznego poprzez doprecyzowanie
i zindywidualizowanie miejsca, obiektu, obszaru, na których ma obowiązywać odstępstwo.
Przyjęta więc przez Radę Gminy Skrwilno uchwała zawierająca wykaz miejsc, w których nie obowiązuje
zakaz spożywania alkoholu jest nieczytelna, niewystarczająca dla jej adresatów. Brak bowiem po stronie
adresata informacji na temat faktycznego położenia, sprecyzowania w terenie targowiska gminnego, obiektów
rekreacyjnych, obiektów strażackich, czy też świetlic wiejskich (§ 1 ust. 1 pkt 2-5 uchwały) uniemożliwia
ustalenie, o jakie miejsca publiczne w istocie chodzi.
Tym samym z przepisu § 1 ust. 1 pkt 2-5 uchwały nie wynika, jakich konkretnych miejsc publicznych
wyłączenie dotyczy.
Podkreślenia wymaga także, że uchwała Rady Gminy Skrwilno w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno, będąca
aktem prawa miejscowego powinna spełniać standardy prawodawcze ustalone wobec aktów prawa
powszechnie obowiązującego, a tym samym zawierać precyzyjne, przejrzyste poprawne, jasne zapisy (vide:
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. akt K 39/97, publ. LEX nr 34601, wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt 38/04, publ. LEX nr 165332).
Mając na względzie powyższe, w ocenie organu nadzoru Rada Gminy Skrwilno podejmując w dniu
28 czerwca 2018 r. uchwałę nr XXXVII/230/18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno, w części określonej w § 1
ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 1 pkt 3, § 1 ust. 1 pkt 4, § 1 ust. 1 pkt 5, naruszyła w sposób istotny wskazane wyżej
przepisy prawa.
W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.
Rozstrzygnięcie nadzorcze jest ostateczne.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-
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Pomorskiego w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek w terminie 30 dni
od daty jego otrzymania.
wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda
Józef Ramlau

