
Projekt z dnia 25.05.2016 r. 

UCHWAEA NR . . ... I.. . ..I16 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 2016 r. 

stanowisko - ape1 Rady Miejskiej w Lodzi do Ministra SprawiedliwoSci Prokuratora 
Generalnego w sprawie podjqcia stanowczych dzialan przeciwko sprzedaiy dopalaczy. 

Na podstawie 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 
oraz z 20 14 r. poz. 37 18) Rada Miejska w Lodzi. 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. W zwiqzku z licznymi, dramatycznymi sygnalami od mieszkaricow Lodzi oraz 
wyczerpaniem siq mozliwoici prawnych bqdqcych w dyspozycji Miasta Lodzi, Rada Miejska 
w todzi zwraca siq do Ministra Sprawiedliwoici Prokuratora Generalnego z apelem 
o podjqcie natychmiastowych i zdecydowanych dzialari, majqcych na celu zakonczenie 
dzialalnoici sklep6w oferujqcych do sprzedaiy tzw. ,,dopalaczeW. 

2. Podjqte przez Prezydenta Lodzi kroki, polegajqce miqdzy innyrni na 24-godzinnym 
monitoringu punktu sprzedaiy przez Strai Miejskq w Lodzi, naloienie mandatow za 
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej w spos6b niezgodny z przepisami jak 
i powiadomienie s l a b  Inspektoratu Sanitarnego, Policji oraz prokurahuy, ze wzglqdu na 
ograniczenia zwiqzane z obowiqzujqcymi przepisarni, niestety nie przyniosly pozqdanego 
efektu. Sprzedai dopalaczy zagraia zdrowiu, bezpieczenstwu, a nawet iyciu wielu mlodych 
ludzi. 

3. Mamy nadziejq, ze zaangaiowanie autorytetu Pana Ministra pozwoli szybko 
przygotowat takie rozwiqzania i procedury, dziqki ktdrym wladze samorqdowe, Policja oraz 
wszystkie instytucje zyskajq skuteczne narzqdzie do walki z ,,dopalaczami". 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
niniejszego stanowiska Ministrowi SprawiedliwoSci Prokuratorowi Generalnemu. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczrjcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
Projektodawcarni uchwaly sq: 
Radni Rady Miejskiej w Lodzi 



Uzasadnienie 

Walka ze sprzedaiq dopalaczy wymaga natychmiastowych i zdecydowanych dzialsui. 
Ze wzgledu na to, ze wyczerpaly siq juz prawne mozliwoSci eliminowania procederu 
sprzedaiy tych szkodliwych substancji przez wladze samorzqdowe, niezbedne jest 
wystqpienie w tej sprawie z apelem do organu wladzy publicznej, kt6ry dysponuje 
niepomiernie wiqkszymi mozliwoSciami prawnymi oraz autorytetem. Z tego tez wzglqdu 
podjecie niniejszej uchwaly stanowiskowej - apelu do Ministra SprawiedliwoSci Prokuratora 
Generalnego jest konieczne i wysoce zasadne. 


