
UCHWAŁA NR XX/133/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na uchwałę nr XLV/351/18 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/340/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowe Ostrowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, poz. 2200, poz. 2294), Rada Gminy Nowe Ostrowy 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy wniesioną pismem z dnia 12 czerwca 2020 r., doręczoną w dniu 15 czerwca 
2020 r. w sprawie uchwały nr XLV/351/18 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/340/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowe Ostrowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy, którego zobowiązuje się do 
udzielania odpowiedzi na skargę i przekazania wraz z odpowiedzią i aktami do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Id: BB7D1BF4-ECB2-4CA4-A4E9-61FE095592A1. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, poz. 2200, poz. 2294) Organ, którego działanie jest
przedmiotem skargi - Rada Gminy Nowe Ostrowy, przekazuje skargę Sądowi wraz z aktami sprawy
i odpowiedź na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
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