
Uchwała nr 1087/XLIV/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 7 września 2006 r. 

w sprawie skargi p. ---------------- ---------------- z dnia 8 czerwca 2006 r. na 
działanie Prezydenta Miasta Lublin i Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z funkcjonowaniem sklepu ogólnospożywczego przy 
ul. Jagiellońskiej 49 w Lublinie. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego Q.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Q.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. ---------------- ---------------- z dnia 
8 czerwca 2006 r. na działanie Prezydenta Miasta Lublin i Zastępcy 
Prezydenta Miasta Lublin w związku z funkcjonowaniem sklepu 
ogólnospożywczego przy ul. Jagiellońskiej 49 w Lublinie. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Z up. Przewodniczącego 
Rady Miasta 

t4/--&tt<':f 

Celina Stasiak 
Wiceprzewodnicząca Rady 
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Załącznik 
do uchwały nr 1087/XLIV/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 7 września 2006 r. 

Dnia 21 czerwca 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 
p. ---------------- ---------------- z dnia 8 czerwca 2006 r. na działanie Prezydenta 
Miasta Lublin i Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin w związku 
z funkcjonowaniem sklepu ogólnospożywczego przy ul. Jagiellońskiej 49 
w Lublinie.

Przedsiębiorca, który prowadzi sklep przy ul. Jagiellońskiej 49 
zarejestrował działalność gospodarczą dnia 14 czerwca 2004 r. 
W październiku 2004 r. złożył wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Do wniosku zostały dołączone dokumenty wymagane 
przez prawo. 

W toku postępowania dnia 20 października 2004 r. przeprowadzono 
wizję lokalną wskazanego we wniosku punktu sprzedaży, pod kątem 
spełniania  wymogów  co  do  usytuowania,  przewidzianych  w  ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości . . . oraz w uchwale Rady Miejskiej w sprawie
zasad usytuowania na terenie miasta Lublin miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych . . . Wizja nie wykazała żadnych
nieprawidłowości w tym zakresie.

Wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych został przekazany do zaopiniowania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy wniosek. Fakt ten dokumentuje postanowienie z dnia 
21 października 2004 r. Nr 615/2004. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku ze 
spełnieniem przez przedsiębiorcę wszystkich wymogów przewidzianych 
prawem, zostały wydane dnia 22 października 2004 r. W toku postępowania 
administracyjnego nie uchybiono przepisom prawa. 

W kwietniu br. do Wydziału Spraw Administracyjnych wpłynęło pismo 
Państwa --------- i ---------------- ----------------, w którym zainteresowani 
wnioskują o cofnięcie przedsiębiorcy zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w punkcie przy ul. Jagiellońskiej 49. Zastępca Prezydenta 
Miasta Lublin w odpowiedzi szczegółowo wyjaśni! zainteresowanym kiedy 
i w jakich okolicznościach oraz na podstawie jakich przesłanek może być 
wydana decyzja o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
w treści pisma znak: WSA/EG-111-6443/14/06 z dnia 22 maja 2006 r. 
popełniono błąd w nazewnictwie ulicy. Jest to oczywista omyłka pisarska, 
która nie ma wpływu na merytoryczną treść odpowiedzi. Treść pisma dotyczy 
stanu faktycznego punktu sprzedaży przy ul. Jagiellońskiej 49 a nie 
ul. Kapucyńskiej 1 a. 

W Rzeczypospolitej Polskiej podstawową zasadą kreującą ustrój 
społeczno-gospodarczy jest zasada wolności gospodarczej. Wyraża ją art. 22 
Konstytucji, który stanowi, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej 
jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy. Zasadę tę konkretyzuje art. 6 ust. 1 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
stanowiący iż „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach ... " i dalej w ust. 2 
„organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji 
w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej 
przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, 
w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, 
nieprzewidzianych przepisami prawa". 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3a oraz pkt. 6 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej 
opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Przesłanki cofnięcia zezwolenia określa natomiast art. 18 ust. 1 pkt. 1 O 
ww. ustawy. Organ zezwalający cofa zezwolenie, m. in. w przypadku: 

- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów
alkoholowych,

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim,
nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy,
w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku
publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez
dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia
organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących
z nielegalnych źródeł,

- popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie,

- orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo
wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej objętej zezwoleniem.

Orzeczenie takie wydaje sąd w razie skazania za przestępstwo 
popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej 
prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

Ponadto wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych musi być poprzedzone zgromadzeniem należytego materiału 
dowodowego, uprawniającego do stwierdzenia, że np. zachodzi związek 
przyczynowy między faktem zakłócania porządku publicznego a sprzedażą 
napojów alkoholowych. Urzędnicy samorządowi nie posiadają uprawnień 
o charakterze policyjnym i procesowym niezbędnych do wszczynania
i prowadzenia postępowań karnych czy też w sprawach o wykroczenia.

W takich właśnie postępowaniach dochodzi do ustalenia ww. związku 
przyczynowego, który z kolei stanowi podstawę do przypisania winy, bowiem 
udowodnienie winy (w toku dochodzenia lub śledztwa prowadzonego przez 
Policję lub Prokuratora) jest przesłanką odpowiedzialności prawno-karnej. 
Nieudowodnienie winy sprzedawcy oraz związku przyczynowego pomiędzy 
zakłócaniem porządku publicznego a sprzedażą napojów alkoholowych 
skutkuje uchyleniem decyzji o cofnięciu zezwoleń w przypadku odwołania się 
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prowadzącego punkt sprzedaży do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. 

Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów, aby skutecznie cofnąć 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych okoliczności faktyczne 
stanowiące podstawę wydania takiej decyzji muszą być udowodnione 
w sposób co najmniej dostateczny. W innym przypadku decyzja taka 
stanowiłaby ewidentne naruszenie zasady wolności gospodarczej. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące 

dokumenty: 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu

stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub

administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych
przez punkt sprzedaży.

Wyjaśnić należy, że obowiązek uzyskania pisemnej zgody właściciela, 
użytkownika, zarządcy lub administratora budynku dotyczy jedynie sytuacji 
gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych ma być zlokalizowany w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym. W myśl przepisów prawa budowlanego domy 
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej nie są budynkiem wielorodzinnym. 

Przesłanki cofnięcia zezwolenia określa natomiast art. 18 ust. 1 pkt. 1 O 
ww. ustawy. Organ zezwalający cofa zezwolenie m. in. w przypadku: 

- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów
alkoholowych,

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim,
nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy,
w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku
publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez
dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia
organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących
z nielegalnych źródeł,

- popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie,

- orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo
wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej objętej zezwoleniem.

Orzeczenie takie wydaje sąd w razie skazania za przestępstwo 
popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej 
prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

Należy zauważyć, że wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
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sprzedaż napojów alkoholowych musi być poprzedzone zgromadzeniem 
należytego materiału dowodowego, uprawniającego do stwierdzenia, że np. 
zachodzi związek przyczynowy między faktem zakłócania porządku 
publicznego a sprzedażą napojów alkoholowych. Urzędnicy samorządowi nie 
posiadają uprawnień o charakterze policyjnym i procesowym niezbędnych do 
wszczynania i prowadzenia postępowań karnych czy też w sprawach 
o wykroczenia. W takich właśnie postępowaniach dochodzi do ustalenia ww.

związku przyczynowego, który z kolei stanowi podstawę do przypisania winy,
bowiem udowodnienie winy (w toku dochodzenia lub śledztwa prowadzonego
przez Policję lub Prokuratora) jest przesłanką odpowiedzialności prawno
karnej. Nieudowodnienie winy sprzedawcy oraz związku przyczynowego
pomiędzy zakłócaniem porządku publicznego a sprzedażą napojów
alkoholowych skutkuje uchyleniem decyzji o cofnięciu zezwoleń w przypadku
odwołania się prowadzącego punkt sprzedaży do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.

Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów prawa aby skutecznie 
cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych okoliczności faktyczne 
stanowiące podstawę wydania takiej decyzji muszą być udowodnione 
w sposób co najmniej dostateczny. W innym przypadku decyzja taka 
stanowiłaby ewidentne naruszenie zasady wolności gospodarczej. 

Wobec powyższego stanu faktycznego i prawnego uznaję skargę 
za bezzasadną. 

PRZEWODNJCZ,\CY RADY MIASTA

"' ur· �(,{/ 
dr Zbigni.ew Ta.rgoń.ski




