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Rady Miasta Żyratdowa
spożywania alkoholu

i

z

dnia 24.lo.20l7 ľ' w spľawie zmian w pľawie lokalnym dotyczącym

zażywania innych ulywek w miejscach publicznych Refeľat Działalności

Gospodaľczej infoľmuje, że miejsca, w których zabľoniona jest spľzedaż, podawanie oľaz spolywanie

napojów alkoholowych zostaĘ wymienione w

w

aft. 14 ustawy

z

dnia Żípaździemikal982r.

o

wychowaniu

tľzeŹwościi pľzeciwdziałaniu alkolrolizmowi (Dz. U. z2016 r. poz,

W

wskazanym pľzepisie brak jest odniesienia do częściwspólnych budynków mieszkalnych

487).

więloľodzinnych (takich jak klatki schodowe).
Zgodnie z art.3 ust. 2 ustawy z dnia24 czerwca 1994 roku o własnościlokali (Dz.U. z2015 t.

poz. 1892) ,,Irłieľuchomośówspólną stanowi grunt oraz częścibudynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użýku właścicielilokali.'' Nieľuchomościąwspólną, co do zasady, będą m.in. strychy,

korytarze, pľalnie, suszarnie, pľzechowalnie wózków dziecięcych, windy, klatka schodowa
(ale ľównież dach, ścianynośne, instalacje gazowe, elektryczne itd.). Niektóre z wyżej wymienionych

składników nie zawsze muszą stanowió częśó nieruchomości wspólnej, gdyż piwnice, strych cry

schowki mogą zostaó podczas ustanawiania odrębnej własnościlokali przyporądkowane do
poszczególnych lokali, jako tzw. pomieszczenia przynaleŻne, a wtedy będą pľawem związanym ściśle
z własnościądanego lokalu i nie wejdą w skład częściwspólnej (vide aľt. 2 ust. 4).

Zgodnie z wyľokiem Sądu NajwyŻszego

z dnia2

gruđnia1998 r' (sygn. akt I

CKN

903197)

przez,,częścibudynku iuľządzenia nie służącewyłącznie do użytku właścicięlilokali'' ľozumie się te
częścibudynku i inne urądzenia, któľe nie są odrębnymi lokalami (mieszkalnymi lub użýkowymi)
należącymi do właścicieliwyodľębnionych lokali

i

dotychczasowego właścicięlanieruchomości

i któľe nie służąwyłącznie do użytku tych właścicieljze względu nanależące do nich lokale. W skład
zatem nieľuchomościwspólnej wclrodzą wspólna klatka schodowa, ściany zewnętrzne, dach, ale także

pomieszczenia gospodatcze o specjalnym przeznaczeniu (pľalnie, suszaľnie, przechowalnie wózków
dziecięcych), a więc pomieszczenia związane funkcjonalnie z lokalami. W wyľoku Sądu Najwyższego

z

dnia

3

listopada 2010

r. (sygn. akt

V CsK

13912010) Sąd wskazał,

że w pomieszczeniach

teclrnicznych znajdują się pľzeznaczone do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku urządzenia
w postaci instalacji wodociągowych,kanalizacyjnej i grzewczej. Funkcja oclrľonna ých pomieszczeń

nie pozostawia wątpliwości, że zakwalifikowanie iclr jako częściwspólnej pozostaje w inteľesie
wszystkich właścicielilokali.

Zgodnie

z

art. 12 ust 1

ww' ustawy właściciellokalu ma pľawo do

współkor4ystania

z nieľuchomościwspólnej zgodnie z jej pľzeznaczeniem oraz w sposób nieutľudniający koľzystanie

przez innych współwłaścicieli(aľt. 13 ust
domowego oľaz korzystania

l). obowiązki w

zakresie pÍzestÍzegania poľządku

z nięľuchomości wspólnej w sposób nieutrudniający koľrystania przez

innych współwłaścicielirozumiane są nie tylko jako ograniczenie samych właścicieli,|ecztakże jako

upľawnienie wspólnoty mieszkaniowej do ustalenia zasad koľzystania

z

lub do zmiany wcześniej obowiązujących zasad (wyrok SA w Waľszawie

z dnia

sygn. akt VI

ACa

76110,

LEX nr

nieruchomości wspólnej
8 wľześnia2010 ľ.,

785514). Regulacje na ten temat mogą przyjąć) formę regulaminu

poľządku domowego obowiązującego w danej wspólnocie mieszkaniowej na podstawie

uchwĄ

lub

umowy właścicielilokali albo wpľowadzonego ptzęz zarząd wybľany przez właścicielilokali
(ewentualni e przez zarządcę, któremu powieľzono

Wracając

do

przepisów ustawy

o

zarąd nieľuchomościąwspólną).

wychowaniu

w

trzeźwościi przeciwdz|ałaniu

alkoholizmowi, art. 14 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwościi pľzeciwdziałaniu alkoholizmowi
stanowi, że ,,w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na okľeślonych obszaľach gminy,

za względu na ich charakter, rada gminy może wpľowadzić, czasowy lub

stĄ

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.'' Decyzję

zakaz sptzedaĘ,

w

pľzedmiocie

wpľowadzenia czasowego bądź stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych może podjąi
jedynie ľada gminy w stosownej uchwale i nie ma pľawnej możliwościscedowania tego upľawnienia

na jakikolwiek inny podmiot. '1ł,ĺorzecznictwie pľzyjmuje się, że wszelkie dodatkowe zakazy
wpľowadzone na podstawie ustawy o wychowaniu

w trzeźwościi ptzeciwdziałaniu alkoholizmowi

mają sfużyó wyłącznie jako ochľona konkľetnych miejsc ptzed zagrożeniem ze stľony alkoholu, a nie

jako sposób uwolnienia się pĺzez gminy od obowiązku czynnego działania na rzęcz zapewnienia
porządku publicznego (wyľok Naczelnego Sądu Administľacyjnego z dnia 9 gľudnia 1999 r., sygn. akt

IIsA

1709/99). Kieľując się intencjami ustawodawcy wynikającymi

z treściart.l4 ust'

1ustawy

o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy pÍzłjąé,że chodzi tylko o takie

prrypadki, w których obecnośó alkoholu w danym miejscu jest szczególnie niepoŻądana. Nie jest
zatem wskazane udostępnianie alkoholu

w

pľrypadku, gdy niejest on waľtością,ktőrąna|eżałoby

w okľeślonymmiejscu afiľmowaó ze względőw wychowawczych albo bezpieczefistwa ludzi, śľodków

i

obiektów komunikacji kľajowej' Pľzepisem powyższym można uzasadnió wprowadzenie

dodatkowego zakazu spľzedawania alkoholu np.

w

przeznaczonym do pľowadzen ia działalnościhand lowej

w

w

szpitalu, ale nie

w

sklepie spożywczym,

.

uchwale ľady gminy podjętej na podstawie art, 14 ust.

6

ustawy

o

wychowaniu

tľzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie mogą byé dowolnie wskazanę ,omiejsca

publiczneo', ale tylko takie któľe posiadają specyficzny chaľakteľ - wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administľacyjnego w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 705/12):

,,

W

aľt. 14 ust.

6 ustawy z

1982 r.

o wychowaniuw trzeź,wościi pľzeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawodawca zezwolił, by ľada gminy

w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub okľeślonychobszaľach gminy
czasowy lub

stĄ

wpľowadziła

zakaz sprzedaĘ, podawania, spożywania oraz wnoszęnia napojów alkoholowych

ze względu na charakteľ ýclr miejsc i obszarów. Ustalenie ých miejsc i obszaľów nie może byé
dowo l ne, gdy Ż wy magane j est ustalen i ę szcze gőlne go charakteľu tych m iej sc. (.

W tym

.

.

)''.

miejscu waľto również powołaó się na rozstrzygnięcie nadzoľcze wojewody

zachodniopomorskiego z 20

czerwca 2014 r.

nĺ NK.3.4l31.ŻI8.20I4.AB

,,Rada gminy (...)

określając miejsca, obiekty lub obszary na terenie gminy, na których zamięrza wpľowadzió

stĄ

(...) alkoholu jest zobligowana czynić to z uwagi na
obszaľów, któľe np. mają szczegó|ne znaczenię ľeligijne,

bądźczasowy zakaz (...) spolywania
chaľakter tych miejsc, obiektów

i

kultuľalne, oświatowe, społeczne, czy pełnią specyťrczną ľolę wychowawczą nie tylko w stosunku do

dzieci i młodzieĘ''. W toku postępowania nadzorczego buľmistľz tłumaczył, że wprowadzenie
zakazu spożywania alkoholu na klatkach schodowych i dziędziÍrcach budynków odbyło się na pľośbę

policji' dla któľej byłby to dodatkowy instrument dyscyplinujący mieszkańców. Wojewoda nie uznał
jednak tej argumentacji. Jego zdaniem omawiany zakaz ma chľonió dane miejsca ze względu na

ich szczegőlny chaľakteľ, ale nie może stanowió sposobu na uwolnienie się pľzez gminę i służby
mundurowe od obowiązku czynrrego działanianarzecz zapewnienia poľządku publicznego.

Wpľowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych
należących do wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni, administľacji),

w

obrębie nieruchomości

w

szczególności wewnątľz

budynków mieszkalnych tj. klatek schodowych, piwnic, strychów powinno zostać uľegulowane
wewnętľznym aktem

_ regulaminem prryjęým przez wspólnotę mieszkaniową, z uwagi na fakt, iż

uchwĄ rady gminy

podjęte

pľzeciwdziałaniu alkoholizmowi

o art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwościi
dotyczą miejsc o charakteľze publicznym. Prryjęcie takiego

w

opaľciu

Regulaminu odnoszącego się do zasad funkcjonowania wspólnoty będzie zgodne zarówno z
pľzepisami ustawy o własnościlokali' jak ľównież ustawy

z dnia l5 gľudnia 2000 r. o spółdzielniach

mieszkaniowych (Dz. U. z2013 r. poz. lŻ22).

Wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot reprezentujący wspólne interesy okľeślonejgrupy
społecznej, jaką jest ogół mieszkańców danego budynku, ktőrzy posiadają prawo odľębnej własności

do lokalu mieszkalnego' ma pľawo wpľowadzió pľzepisy o chaľakteľze porądkowym doĘczące
standardów postępowania jej członków w stosunku do częściwspólnych oľaz innych mieszkańców.

Formą takich przepisów porządkowych jest zazwyczaj regulamin domu/budynku. Wspólnota
podejmuje wszelkie decyzje

i uchwĄ za

zgodą większościjej członków, stąd też ľegulamin domu

powinien zostaé wprowadzony uchwałą wspólnoty, przyjętej po głosowaniu jej członków. Podkreślió
jednak na|eĘ, że ľegulamin domu, wpľowadzony uchwałą wspólnoty mieszkaniowej, nie ma statusu

prawa powszechnie obowiązującego

i

nie jest foľmą administľacyjnych pľzepisów poľządkowych,

któľe podlegają przymusowej egzekucji

w pľzypadku ich

naľuszenia. Reasumując, spoĄ.wanie

napojów alkoholowych na teľenie częściwspólnych budynków mieszkalnych wieloľodzinnych nie

stanowi naruszenia pľzepisów ustawy o wychowaniu w tľzeźwościi pľzeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Spozywanie napojów alkoholowych
wykľoczeniem

z

arĹ.43l ust.

l

na klatce

schodowej budynku mieszkalnego nie jest

ustawy o wychowaniu w trzeźwościponieważ klatka schodowa nie

naleĘ do miejsc wskazanych w ustawie' w których spożywanie napojów alkoholowych jest
zabronione (arĺ. 14 ust. l, 2a-6). Zachowanie takie, w zależnościod okoliczności danego pľzypadku,
może pľowadziédo odpowiedzialności zainneczyny zabľonione,

14l, czy l45

ustawy

z

dnia 20 maja

l97l r.

kodeks wykľoczeń (Dz. U.

Mogłoby ono wyczerpywaó znamiona art.43lust. 1 ustawy

w

z

np.zawykoczenia

aľt. 51, I40,

z 2015 r. poz.

1094).

o wychowaniu

tľzeźwościtylko wtedy, gdyby było zabľonione pľzepisami pľawa miejscowego wydanymi

na podstawię

art.l

ust.6 tej ustawy.
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