
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.393.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 2 listopada 2018 r. 

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

z 2018 r., poz. 994 ze zm.), stwierdzam nieważność § 2 uchwały nr LX/466/2018 Rady Miejskiej 

w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 września 2018 r., w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/453/2018 Rady 

Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński. 

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 14 ust. 6 ustawy  z dnia 26 października 1982 r., 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 487 ze zm.) 

wprowadziła zmiany do uchwały  nr LVII/453/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia  

11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w części dotyczącej przepisów § 5  

i § 6 ust. 3. 

Tymczasem, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN. 4131.316.2018 

z dnia 13 sierpnia 2018 r., stwierdził nieważność m.in. § 6 ust. 3 uchwały nr LVII/453/2018 Rady Miejskiej 

w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 lipca 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński. Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r., poz. 3685. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące 

gminy, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte 

w trybie art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem 

w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. 

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim nie wniosła skargi na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Mając na uwadze regulację zawarte w art. 98 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, powyższe oznacza,  

że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, stwierdzające nieważność  

§ 6 ust. 3 uchwały nr LVII/453/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 lipca 2018 r., stało się 

prawomocne z upływem terminu do wniesienia przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim skargi do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Skutkiem stwierdzenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nieważności § 6 ust. 3 uchwały  

nr LVII/453/2018 było wyeliminowanie  jego treści z obrotu prawnego. Tym samym, mocą § 2 przedmiotowej 
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uchwały nr LX/466/2018, Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim dokonała skreślenia nieobowiązującego już 

przepisu uchwały nr LVII/453/2018. 

W ocenie organu nadzoru, dokonanie zmiany w zakresie § 6 ust. 3 uchwały nr LVII/453/2018, poprzez 

skreślenie tego przepisu, nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie. Rada nie była bowiem władna do 

zmiany przepisu, który już został wyeliminowany z obrotu prawnego przez odpowiedni organ, w ramach 

posiadanych przez niego kompetencji ustawowych. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie 

z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub 

zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Tym samym, skreślenie przez Radę przepisu, 

którego nieważność została już stwierdzona przez organ nadzoru, stanowi istotne naruszenie również 

wskazanego przepisu art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności § 2 uchwały jest uzasadnione. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na przepis § 1 kwestionowanej uchwały zmieniającej, w treści którego 

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim powtórzyła treść § 5 uchwały nr LVII/453/2018, która to treść 

wynikała z wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnięcia nadzorczego                                  

Nr PN.4131.316.2018. Skoro Rada Miejska nie zmieniła treści § 5 uchwały po wydanym rozstrzygnięciu 

nadzorczym, to nie było uzasadnionej potrzeby, aby powtarzać jego niezmienioną treść w uchwale 

zmieniającej. 

Mając na względzie przytoczone okoliczności, orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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