
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.321.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 3 ust. 2 uchwały Nr XXIX/315/18 Rady Miejskiej  

we Fromborku z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Miasta i Gminy Frombork 

Uzasadnienie  

Rada Miejska we Fromborku w dniu 3 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę uchwały Nr  XXIX/315/18 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Frombork. 

W § 3 ust.1 uchwały Rada postanowiła, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 

20 metrów od obiektu chronionego (…). 

Natomiast w § 3 ust. 2 uchwały  Rada ustaliła, że obiektami chronionymi w rozumieniu § 3 ust.1 są 

przedszkola, szkoły wszelkich typów oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze. 

Regulacja zawarta w § 3 ust. 2 uchwały rażąco narusza prawo. 

Rada gminy nie ma kompetencji do wskazywania obiektów, na których terenie nie może być sprzedawany 

i podawany alkohol, gdyż wkracza w ten sposób w materię uregulowaną w art. 14 ustawy z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku, 

487 ze zm.) –  podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku  z dnia 

28 maja 2013 roku, sygn. akt II SA/Bd 705/12 lex 1351560. 

Wprowadzając zakwestionowane  postanowienie, Rada przekroczyła swoje kompetencje, dlatego też 

należało orzec jak w sentencji  rozstrzygnięcia. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Poz. 3731
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