
A P E L 
 

RADY MIASTA K O N I N A 
 

i PREZYDENTA MIASTA KONINA 
 

z dnia 29  w r z e ś n i a  2010 roku 
 
 

w sprawie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
 
 

       Na podstawie art. 7 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. a), §15 ust.2 pkt. 4 
Statutu Miasta Konina stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 207 Rady Miasta Konina 
z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Konina, zmienionej Uchwałą 
Nr 100 Rady Miasta Konina z dnia 30 maja 2007r., Uchwałą Nr 454 Rady Miasta Konina 
z 29 kwietnia 2009r. oraz Uchwałą Nr 616 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010r. 
(ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 1 poz. 5, z 2007r. Nr 119, poz. 2771, 
z 2009r. Nr 114, poz. 1850 i z 2010r. Nr 126, poz. 2399)  

 

 
      Radni Miasta Konina oraz Prezydent Miasta Konina zgromadzeni na L Sesji Rady 

Miasta Konina w dniu 29.09.2010r. zwracają się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Parlamentarzystów RP z apelem o pilną zmianę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

          Jesteśmy zaniepokojeni skutkami jakie wywołuje niekontrolowana sprzedaŜ 

i dystrybucja wyrobów kolekcjonerskich dostępnych w sklepach z „dopalaczami”. 

Wystarczyło niewiele czasu, aby przekonać się jak dramatyczne efekty zdrowotne i tragedie 

rodzinne wywołują środki psychoaktywne dopuszczone do legalnego obrotu ww. punktach 

handlowych na skutek luk w obowiązującym prawie. Oddziały toksykologiczne szpitali 

w całym kraju codziennie przyjmują coraz młodszych pacjentów z objawami psychotycznymi 

wywołanymi zaŜywaniem dopalaczy.  

 

          Istnieje pilna konieczność zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisów, 

które w sposób skuteczny winny zakazać obrotu środkami uzaleŜniającymi obejmującymi 

równieŜ dopalacze.  

 

          Apelujemy równieŜ o podjęcie innych kroków legislacyjnych, które zweryfikują 

działalność sklepów rozprowadzających produkty kolekcjonerskie. Dzisiaj są one otwierane 

w sposób niekontrolowany w pobliŜu duŜych skupisk mieszkańców. Działają często 



nielegalnie, całodobowo w sąsiedztwie szkół kusząc dzieci i młodzieŜ, która często 

na początku wyłącznie z ciekawości pierwszy raz sięga po dopalacze.   

        Jesteśmy przekonani, Ŝe zarówno Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jak 

Parlamentarzyści RP dostrzegając skalę problemu, który obejmuje juŜ cały kraj, w trosce 

o zdrowie naszych obywateli oraz szczęście rodzinne przystąpią niezwłocznie do zmiany 

wadliwego, obecnie obowiązującego prawa. 

 

 

   Zastępca Prezydenta                                               Przewodniczący 

       Miasta Konina                                                 Rady Miasta Konina    

       

       Andrzej Sybis                                                        Wiesław Steinke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


