ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 16 maja 2018 r.
PNIK-I.4131.384.2018
Rada Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam,
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LIV/682/18 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta
Piotrkowa

Trybunalskiego

ograniczenia

w

godzinach

nocnej

sprzedaży

napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, która wpłynęła do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 2 maja 2018 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 uchwały ustala się dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia dotyczą sprzedaży prowadzonej między
godziną 23.00 a 6.00.
W uchwale nie określono jednak na czym te ograniczenia mają polegać. W ocenie
organu nadzoru ustawowe pojęcie „ograniczenia sprzedaży alkoholu” nie jest tożsame z
pojęciem „zakaz sprzedaży alkoholu”.
W ocenie organu nadzoru przepis ten nie wypełnia zatem delegacji ustawowej
określonej w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm). Zgodnie z tym przepisem
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rada gminy może ustalić dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy,
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej
między godziną 22.00, a 6.00.
Niezależnie od powyższego wyjaśnienia wymaga kwestia zachowania procedury
podjęcia uchwały, w szczególności spełnienia wymogów określonych w art. 12 ust. 5 i 7
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a mianowicie czy wystąpiono o opinię jednostki
pomocniczej gminy oraz czy maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1,
usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny
sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wobec powyższego, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia,
proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi proszę dodatkowo
wyjaśnić czy Rada Miasta zasięgnęła przed podjęciem przedmiotowej uchwały opinii
jednostek pomocniczych gminy. Wraz z wyjaśnieniami proszę o przesłanie potwierdzonych za
zgodność z oryginałem: uzasadnienia uchwały, protokołu obrad oraz dokumentów, z których
wynika, że przed podjęciem uchwały Rada Gminy zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych.
Wyjaśnienia wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Łodzi

na

adres

Elektronicznej

Skrzynki

Podawczej

ePUAP:

/lodzuw/skrytka.
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