
UCHWAŁA nr XLVI/472/2018 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 19 marca 2018 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 

przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 

 

Na podstawie  § 3 pkt 3 lit. k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r.  poz. 

1854), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie konsultacji z 

mieszkańcami Dzielnicy XVIII Nowa Huta w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholu. 

 

§ 2 

Wnioskuje się o wprowadzenie zmian dotyczących zasad sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta: 

1. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach w godz. 23.00 – 5.00, 

2. Wprowadzenie dzielnicowych limitów dla punktów sprzedających napoje 

alkoholowe, 

3. Zwiększenie odległości sklepów sprzedających napoje alkoholowe od szkół, 

przedszkoli, żłobków, domów kultury, kościołów z 50 metrów do 150 metrów. 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

                                                                                                Rady i Zarządu 

                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                              Stanisław Moryc 

 

                                   
Uzasadnienie: 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zapisy ustawy wprowadzają znaczące zmiany w 

stosunku do aktualnie obowiązujących regulacji w zakresie sprzedaży alkoholu.  

Ustawa daje radzie gminy możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach 

handlowych między godz. 22.00 a 6.00. Zakaz ten może dotyczyć obszaru całego miasta lub jednostek 

pomocniczych oraz wprowadza możliwość wyznaczenia na terenie gminy obszarów wyłączonych z zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 

Mieszkańcy Dzielnicy XVIII Nowa Huta zgłaszają wnioski o przeprowadzenie konsultacji w sprawie ograniczenia 

sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz likwidacji części punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

W trakcie konsultacji mieszkańcy będą mieli możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag i wniosków do projektów 

stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa.  


