Katowice, 17 sierpnia 2018 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.435.2018

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 XXX/296/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Herby, dalej jako „uchwała” w całości, jako sprzecznej z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), dalej jako
„ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 12 lipca 2018 r. Rada Gminy Herby przyjęła uchwałę Nr XXX/296/18
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Herby.
W podstawie prawnej uchwały wskazano przepisy art. 12 ust. 1 ustawy oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 20 lipca 2018 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż uchwała jest
niezgodna z prawem.
Zgodnie z przepisem 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;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy, podjęcie przez radę gminy ww. uchwały wymaga uprzedniego
zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej gminy. Uzyskanie opinii jednostki pomocniczej gminy jest
warunkiem sine qua non, dalszego, zgodnego z prawem procedowania uchwały w przedmiocie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Herby.
Dalej, należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina
może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może
być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. W oparciu o ww. przepis
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ustawy o samorządzie gminnym, w Gminie Herby utworzono osiem sołectw, jako jednostki pomocnicze
Gminy Herby, tj. sołectwo - Chwostek, Hadra, Herby, Kalina, Lisów, Łebki, Olszyna oraz Tanina.
Tymczasem, pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r., Nr OS.7340.37.2018 Wójt Gminy Herby
powiadomił organ nadzoru, że Rada Gminy Herby przed podjęciem uchwały nie zasięgnęła opinii
jednostek pomocniczych gminy. Należy podkreślić, że opinia jednostki pomocniczej gminy nie ma
wiążącego charakteru, jednakże zwrócenie się o zaopiniowanie jest obligatoryjnym elementem procedury
podjęcia uchwały. Przedmiotowe uchybienie zaliczyć należy do kategorii istotnych naruszeń prawa, które
ze swej istoty wpływa na ocenę legalności całości badanej uchwały.
Wskazane

powyżej

stanowisko

organu

nadzoru

znajduje

również

potwierdzenie

w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 października
2016 r. (sygn. akt II SA/Lu 472/16; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym
stwierdzono, że Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie prowadzące do skutków, które
nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi
naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących
procedury podejmowania uchwał. (…). Za istotne naruszenie prawa w uchwale uznaje się takie
naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost z porównania treści przepisu z ocenianą
regulacją, co nastąpiło w niniejszej sprawie (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 2197/16; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
Konkludując, stwierdzić należy, że prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać
niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały
musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb jej podjęcia musi odpowiadać określonym
procedurom, co w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny 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 XXX/296/18 Rady Gminy Herby
z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Herby została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni
stwierdzenie jej nieważności w całości 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.
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Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymują:
1. Rada Gminy Herby,
2. a/a.
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