
UCHWAŁA Nr 756 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 marca 2014 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych na terenie miasta Konina 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 14 ust. 6 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 
 
1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy w następujących obiektach: 
a) na terenie giełd, targowisk, 
b) na terenie plaŜ, basenów, kąpielisk, 
c) cmentarzy, 
d) obiektów kultu religijnego. 

 
2. Wprowadza się stały zakaz sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spoŜycia w miejscu sprzedaŜy: 
a) na terenie obiektów kultu religijnego, 
b) na terenie stacji paliw, 
c) giełd i targowisk (z wyjątkiem piwa), 
d) na terenie kąpielisk (z wyjątkiem piwa), 
e) pływalni (basenów). 

 
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt e nie dotyczy jednorazowych imprez 

okolicznościowych, za wyjątkiem imprez adresowanych do dzieci i młodzieŜy. 
 

§ 2. 
 
Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy lub w miejscu sprzedaŜy wydane dla punktów niespełniających warunków 
określonych w niniejszej uchwale, zachowują waŜność do końca okresu, na jaki zostały 
wydane. 

 
§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 647 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie 
określenia zasad usytuowania punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych do spoŜycia 
w miejscu i poza miejscem sprzedaŜy na terenie miasta Konina w części uregulowanej treścią 
niniejszej uchwały. 
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 
 
 


