
UCHWAŁA NR XXX/230/2018
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora 
Regionalnego w Białymstoku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 
poz. 994 i poz. 1000 ) oraz art. 54 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1302 )

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę Prokuratora 
Regionalnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2018r. na uchwałę Nr XXIX/221/2018 Rady Gminy Przerośl 
z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przerośl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXX/230/2018 

Rady Gminy Przerośl z dnia 19 lipca 2018r.  

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Białymstoku 

ul. H. Sienkiewicza 84 

15 – 950 Białystok  

 

Skarżący: Prokurator Regionalny w Białymstoku 

 

Strona przeciwna: Rada Gminy Przerośl 

 

Odpowiedź na skargę  

 

 Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1369 z późn. zm.), Rada   

Gminy Przerośl przekazuje skargę Prokuratora Regionalnego w Białymstoku z dnia 28 

czerwca 2018r. na uchwałę Nr XXIX/221/2018 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 maja 2018r. w 

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów,  

  

 wnosząc o umorzenie postępowania.  

  

  

Uzasadnienie  

  

 Rada Gminy Przerośl podjęła uchwałę Nr XXX/230/2018 w dniu 19 lipca 2018r w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie 

gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów, jednocześnie uchylając 

uchwałę Nr XXIX/221/2018 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów, wnosząc o umorzenie 

postępowania.  

 

Dowód: uchwała Rady Gminy Przerośl  Nr XXIX/221/2018 

 

Prokurator Regionalny w Białymstoku  skargą z dnia 28 czerwca 2018r. wniósł o 

stwierdzenie nieważności w/w uchwały  zarzucając w skardze, iż treść par. 2 ust. 1 uchwały, 

stanowiący iż  punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m od szkół, 

przedszkoli i placówek oświatowo - wychowawczych, obiektów sakralnych,(z wyjątkiem 

wolnostojących kapliczek, krzyży, figur i innych obiektów tej kategorii),obiektów 
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sportowych, publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, jest sprzeczny z celami 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

 Powyższa uchwała została przez Radę Gminy Przerośl uchylona uchwałą Nr 

XXX/230/2018 z dnia 19 lipca 2018r.  

 

Dowód: uchwała Rady Gminy Przerośl Nr XXX/230/2018  

 

Nowe brzmienie par. 2 ust. 1 uchwały ustala odległość od miejsc chronionych na 40 

metrów a więc jest większa o 100% od poprzednio ustalonej i jest zgodna z celami ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podkreślić należy, że ustalona 

nowelizacją  nowa odległość od miejsc chronionych nie jest mniejsza od odległości 

ustalanych w większości uchwał rad gmin na terenie kraju.  

Podkreślić również należy, że skoro skarżący kwestionuje zapis par. 2 ust. 1 uchwały, 

niezrozumiały jest wniosek o stwierdzenie nieważności całej uchwały, która normuje również 

kwestię  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W zdecydowanej 

większości rad gmin, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

dokonywane są w odrębnej uchwale niż , zasady usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów, uchwały te nie są ze sobą powiązane, 

podejmowane one są na podstawie odrębnych przepisów i stanowią odrębne akty prawa 

miejscowego. Niezasadne jest więc twierdzenie skarżącego, że zaskarżona uchwała nie może 

funkcjonować bez zakwestionowanego przepisu.  

 

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy wnosi jak w sentencji.  

  

W załączeniu: 

1.Kserokopie uchwał Rady Gminy Przerośl Nr XXIX/221/2018 oraz Nr XXX/230/2018  

2. Odpis odpowiedzi na skargę wraz z dowodami. 

3. Skarga. 
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