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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/681/18 Rady Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 2 maja 2018 r.

Uzasadnienie

Uchwałą  nr  LIV/681/18  z  dnia  25  kwietnia  2018  r.  Rada  Miasta  Piotrkowa

Trybunalskiego  ustaliła  na  terenie  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  maksymalnej  liczby

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów

alkoholowych; zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w

miejscu  sprzedaży  oraz  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  przeznaczonych  do

spożycia poza miejscem sprzedaży.

Wyjaśnienia  wymaga  kwestia  zachowania  procedury  podjęcia  uchwały,  w

szczególności spełniania 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
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alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

Ponadto należy zauważyć, że akty prawa miejscowego, a w szczególności uchwały

rady gminy podejmowane na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

powinny posiadać uzasadnienie. Powyższe wynika chociażby z przepisów § 131 ust. 1 w zw.

z  §  143  załącznika  do  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów z  20  czerwca  2002  r.  w

sprawie "Zasad techniki prawodawczej". W orzecznictwie i piśmiennictwie podkreśla się, że

organ  wydający  akt  prawa  miejscowego  ma  obowiązek  sporządzenia  uzasadnienia  aktów

prawa  miejscowego.  Nie  tylko  ze  względu  na  przytoczone  unormowania  zawarte  w

cytowanym rozporządzeniu, ale także dlatego, że uzasadnienie takie warunkuje możliwość

kontrolę organów nadzoru i  kontrolę sprawowaną przez sądy administracyjne. Szczególnie

znaczenie  ma  uzasadnienie  w  przypadku  uchwał  o  charakterze  uznaniowym,  do  których

zalicza się właśnie uchwały realizujące delegację z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości. Brak uzasadnienia uchwały, zaliczanej do uchwał podejmowanych w ramach

tzw. uznania administracyjnego stanowi istotne naruszenie procedury podejmowania uchwał.

Wobec  powyższego,  w  terminie  7  dni  od  doręczenia  niniejszego  zawiadomienia,

proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W szczególności proszę o wyjaśnienie

czy  Rada  Miasta  zasięgnęła  przed  podjęciem  przedmiotowej  uchwały  opinii  jednostek

pomocniczych gminy, w tym który organ jednostki takiej opinii udzielił i na jakiej podstawie.

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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