
UCHWAŁA NR CXII/1737/14
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków
dotyczących propozycji zmiany  uchwały Nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także innych uchwał obowiązujących

na terenie Gminy Miejskiej Kraków z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie 
załącznika nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały, tj. w sprawie projektu zmiany uchwały Nr LXXXVIII/1174/09 
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby 
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie 
załącznika nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, tj. w sprawie uchwały nr  XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 
22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały nr XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 
2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze 
względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych.

§ 3. Określa się następujący tryb prowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 i § 2:

1) konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków propozycji zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży,

2) konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków innych obowiązujących 
uchwał z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych, tj. uchwały nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz uchwały nr XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc 
i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich 
charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania
oraz wnoszenia napojów alkoholowych, celem umożliwienia mieszkańcom zgłoszenia ewentualnych uwag 
i propozycji ich zmian,

3) konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do załączników nr 1, 2, 3 i 4 do 
niniejszej uchwały,

4) dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków w formie elektronicznej na 
adres: sa.umk@um.krakow.pl 

5) załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały zostaną wyłożone na okres 30 dni w Kancelarii Magistratu, Plac 
Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie, a także w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach 
poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”, 
Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa ( www.dialoguj.pl), a także za pośrednictwem 
Dwutygodnika Miejskiego KRAKOW.PL,

6) ostateczny termin składania opinii ustala się na dzień 31 sierpnia 2014 r.,
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7) po upływie terminu składania opinii Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa wyniki 
przeprowadzonych konsultacji, w tym stanowisko do zgłoszonych uwag. Wyniki zostaną podane do publicznej 
wiadomości poprzez ich umieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa

Bogusław Kośmider
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