
Obwieszczenie 
      Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  Nr  XXXI/469/2009  Rady
Miejskiej  Kalisza  w  sprawie:  ustalenia  miejsc  niewymienionych  w  ustawie
o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  w  których
zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu.

1. Na  podstawie  art.  16  ust.  3  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000r.  o  ogłaszaniu  aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz.
1172, Nr 117, poz.676, Nr 232, poz.1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr  XXXI/469/2009 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie:  ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania
się podawania i  spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu  (Dz. Urz.
Woj.  Wlkp.  Nr 54,  poz.  748),  z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą
Nr XXIX/384/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r. zmieniającą
uchwałę  w sprawie:  ustalenia  miejsc  niewymienionych w ustawie o  wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania
i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.
6370).

2. Podany  w  załączniku  do  niniejszego  obwieszczenia  jednolity  tekst  uchwały  nie
obejmuje: 
§2 i  §3 uchwały Nr XXIX/384/2012 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia  29 listopada
2012r.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  ustalenia  miejsc  niewymienionych
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których
zabrania  się  podawania  i  spożywania  napojów alkoholowych  w Mieście  Kaliszu
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6370), które stanowią:
"§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza."
"§3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia
w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego."



Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/469/2009
Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 22 stycznia 2009 roku

w  sprawie:  ustalenia  miejsc  niewymienionych  w  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów
alkoholowych w Mieście Kaliszu.

Na podstawie art.  14 ust.  6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)1 art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)2, Rada Miejska Kalisza
w poczuciu potrzeby zapewnienia mieszkańcom spokoju, porządku i bezpieczeństwa uchwala co
następuje:

§ 1.3 Wprowadza  się  na  terenie  Miasta  Kalisza  stały  zakaz  spożywania  napojów
alkoholowych: 

1) w  częściach  wspólnych  budynków  wielorodzinnych,  w  szczególności  na  klatkach
schodowych i innych ciągach komunikacyjnych w budynkach, w piwnicach, na strychach, w
garażach  itp.  oraz  posesjach  wokół  tych  budynków,  w  szczególności  w  bramach,  na
dziedzińcach, na podwórkach itp., 

2) na cmentarzach,
3) na placach zabaw dla dzieci.

§ 2. Zakaz  o  którym  mowa  w  §1  nie  obowiązuje  w  razie  wydania  przez  właściwy  organ
zezwolenia na sprzedaż lub podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w danym miejscu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 176, poz.
1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127,
poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, z 2012r. poz. 405. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIX/384/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r.
zmieniającej  uchwałę w sprawie:  ustalenia miejsc  niewymienionbych w ustawie  o wychowaniu  w trzeźwiości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  w  których  zabrania  się  podawania  i  spożywania  napojów  alkoholowych
w Mieście Kaliszu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6370), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 2013r.


