UCHWAŁA 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.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ i art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zmiana: Dz. U.
Nr 167 poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się stały zakaz spożywania alkoholu w następujących miejscach
publicznych, z uwagi na ich rekreacyjno-spacerowy charakter:
a/ tereny niezagospodarowanych fortów,
b/ tereny zieleni publicznej.
2. Zakaz określony w ust.1 nie dotyczy spożywania alkoholu zakupionego w miejscach
wyznaczonych w czasie trwania imprez mających charakter jednorazowy,
organizowanych na podstawie odrębnych zezwoleń.
§ 2.
Dla niżej wymienionych obiektów wprowadza się stały zakaz:
1/ sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w przejściach
podziemnych oraz w placówkach w nich zlokalizowanych - z uwagi na charakter
ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszych,
2/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w placówkach zlokalizowanych
w garażach i zespołach garażowych – z uwagi na charakter obiektów użytkowych
określonego przeznaczenia,
3/ wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie ogrodzonych placów
zabaw dla dzieci – z uwagi na rekreacyjno-wychowawczy charakter obiektów, na
których przebywają dzieci,
4/ sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpielisk
i zalewów – z uwagi na rekreacyjny charakter tych obiektów,
5/ sprzedaży napojów alkoholowych w obiektach nieposiadających w ich wnętrzu
powierzchni sprzedażnej udostępnianej klientom ( tzw. „sprzedaży przez okienko”),
z uwagi na charakter obiektów utrudniający egzekwowanie zakazu sprzedaży
osobom nietrzeźwym i nieletnim.

- 2 § 3.
Naruszenie zakazów zawartych w § 1 i 2, podlega przepisom karnym ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XLIII/340/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia
2000 r. w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych
na określonych obszarach Miasta Krakowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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