
UCHWAŁA NR XXXI/447/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na Głównym Rynku w Kaliszu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/89/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie czasowego 
zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na 
Głównym Rynku w Kaliszu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 67 poz. 1759). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2007r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr VII/89/2007 w sprawie czasowego zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na
Głównym Rynku w Kaliszu. Została ona opublikowana w dniu 9 maja 2007 r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego nr 67 poz. 1759. Uchwała była procedowana po dokonaniu analizy
merytorycznej i formalno-prawnej wprowadzanych rozwiązań i nie była zaskarżona w okresie jej
obowiązywania.

Przeprowadzona w okresie czerwiec-sierpień 2020 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli wskazała, że
stanowiący podstawę prawną ww. uchwały art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość wprowadzenia czasowych lub stałych
ograniczeń sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych ze względu na charakter
miejsca, a nie jako sposób zapewnienia ogólnie rozumianego porządku publicznego. Taka interpretacja znajduje
także potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego.

W konsekwencji ww. kontroli Prezydent oraz Rada Miasta Kalisza zostali zobowiązani do podjęcia działań
w celu wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów prawa miejscowego sprzecznych z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie czasowego zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na
Głównym Rynku w Kaliszu jest uzasadnione .

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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