
UCHWAŁA NR XLII/879/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie dokonania zmiany w uchwale w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 

Gliwice 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta Gliwice 
z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie miasta Gliwice, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby składającej petycję 
o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/879/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Korespondencją z dnia 21 września 2022 r. przedsiębiorca złożył do Rady Miasta Gliwice petycję, w której 
wnioskuje o dokonanie zmiany w uchwale nr XXXIX/842/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i wydawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice poprzez wprowadzenie możliwości 
warunkowego wydania zgody na sprzedaż alkoholu dla punktów gastronomicznych położonych w odległości 
mniejszej niż 50 m od obiektu chronionego. Warunkiem wydania zgody byłoby uzyskanie stosowanej zgody 
obiektu chronionego, o którym mowa w ww. uchwale. 

Wystąpienie zostało przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających. 

Komisja zapoznała się z petycją na posiedzeniu w dniu 24 października 2022 r., na którym postanowiła 
zaprosić na swoje kolejne posiedzenie Naczelnika Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w celu 
rozważenia, czy jest możliwe wprowadzenie do ww. uchwały rozwiązań zgodnych z oczekiwaniem osoby 
składającej petycję. Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. Komisja zapoznała się z informacjami 
przekazanymi przez Naczelnika Wydziału Usług Komunalnych oraz aktualnym stanem prawnym i przyjęła 
stanowisko w sprawie negatywnego rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

Przedsiębiorca zaproponował, żeby do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/842/2018 z dnia 12 lipca 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i wydawania napojów alkoholowych na 
terenie miasta Gliwice dopisać w paragrafie 3 punkt 6 o brzmieniu: „Dopuszcza się sprzedaż, podawanie 
i spożywanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych oddalonych mniej niż 
50 metrów od obiektów chronionych po ówczesnym przedłożeniu porozumienia między wspomnianym 
punktem sprzedaży, a wszystkimi obiektami chronionymi, których dotyczy kryterium odległościowe, o którym 
mowa w pkt.2.” Komisja po zapoznaniu się z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) jednogłośnie 
przyjęła stanowisko, iż zapis proponowany przez przedsiębiorcę jest niezgodny z zapisem tejże ustawy. 
Powyższe ma potwierdzenie w treści opinii Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice przekazanej Komisji oraz 
zawartej w niej informacji o dokonanej przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego analizie prawnej. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta odrzucenie 
przedmiotowej petycji. 
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