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Pan
Krzysztof Kowalik
Fundacja Wolności

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 28 czerwca 2022 r., dotyczące uchwały Nr 
1103/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 
Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uprzejmie 
informuję, co następuje.

W skierowanym do organu nadzoru wystąpieniu podniesiono, iż uchwała Nr 
1103/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. jest niezgodna z prawem - 
uchwała wprowadza odstępstwo od zasady określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
wyłączając z zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych szkoły 
wyższe.

Po rozważeniu podniesionych zarzutów i analizie aktualnego orzecznictwa sądów 
administracyjnych,  w  tym przywołanych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 29 listopada 2019 r., sygn. II GSK 3017/17 oraz z dnia 29 listopada 2019 r., sygn. 
II GSK 3018/17  – organ nadzoru uznał, że uchwała Rady  Miasta Lublin  Nr 
1103/XLIV/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w części obejmującej § 1 ust. 1 w 
brzmieniu: „z wyjątkiem szkół wyższych” – została podjęta z istotnym naruszeniem 
prawa.

Mając na uwadze powyższe, organ nadzoru pismem z dnia 26 października 2022 r. 
(znak: PN-II.4102.89.2022) działając na podstawie art. 85 ustawy o samorządzie 
gminnym wystąpił z wnioskiem o dostosowanie uchwały Nr 1103/XLIV/2018 Rady 
Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - do obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nieuwzględnienia tego wniosku organ nadzoru zaskarży ww.  
uchwałę do sądu administracyjnego w trybie art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym.

Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego
-

Paweł Chruściel
                                               Dyrektor

Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli
/podpisano elektronicznie/
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_________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Lubelski.

Wojewoda Lubelski wykonuje swoje zadania przy pomocy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
W sprawie przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Urzędem:
- listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin;
- telefonicznie: 81 74 24 111;
- e-mailem: iod@lublin.uw.gov.pl.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku na podstawie ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

Pani/Pana dane osobowe przekazywane były osobom upoważnionym – pracownikom tut. Urzędu, którzy 
musieli mieć dostęp do danych w celu rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku.

W przypadku jeśli Wojewoda Lubelski nie byłby organem właściwym do rozpatrzenia Pani/Pana skargi 
lub wniosku Pani/Pana dane osobowe mogły zostać przekazane, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia 
innym uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tut. Urzędzie przez okres niezbędny do rozpatrzenia skargi 
lub wniosku oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu 
akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Ma Pani/Pan również prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE danych osobowych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku. Jeśli 
nie podałby Pani/Pan swoich danych osobowych skarga lub wniosek nie zostałby rozpatrzony.
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