
UCHWAŁA NR LVII/95/2010 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 30 września 2010 r. 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Brzeziny wyrażającego 

sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. ,,dopalaczami” na terenie miasta 

Brzeziny 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 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, 

Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Brzeziny, wyrażające sprzeciw 

wobec legalnego    obrotu tzw. ,,dopalaczami” na terenie miasta Brzeziny. 

 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta 

Brzeziny. 

       2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny do 

przekazania stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i 

Senatu oraz parlamentarzystom z okręgu wyborczego Nr 9. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVI/ 77/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 

sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Brzeziny 

wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. ,,dopalaczami” na terenie 

miasta Brzeziny 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

ZBIGNIEW BĄCZYŃSKI 

 



 

 

Załącznik do uchwały Nr LVII/95/2010 

Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta 

Brzeziny wyrażającego sprzeciw wobec legalnego 

obrotu tzw. ,,dopalaczami” na terenie miasta 

Brzeziny 

 

 

Stanowisko Rady Miasta Brzeziny wyrażające sprzeciw wobec legalnego 

obrotu tzw. ,,dopalaczami” na terenie miasta Brzeziny. 

 

 

Rada Miasta Brzeziny w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i dobro 

mieszkańców miasta Brzeziny, a w szczególności dzieci i młodzieży, wyraża 

swoje zaniepokojenie pojawieniem się na terenie miasta Brzeziny punktu 

sprzedaży tzw. „dopalaczy”. 

 Dopalacze w większości stanowią pochodne, bądź są substancjami o 

mechanizmie działania zbliżonym do znanych i nielegalnych w Polsce 

narkotyków. Punkty sprzedające dopalacze, reklamują swoje produkty, jako 

artykuły kolekcjonerskie, a głównym odbiorcą są dzieci oraz młodzież, 

zachęcane promocjami. 

 Sygnały i opinie społeczne docierające do władz miasta oraz informacje 

na temat zagrożeń dotyczących wpływu środków chemicznych tzw. „dopalaczy” 

na zdrowie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza młodzieży budzą sprzeciw wobec 

sprzedaży tego typu substancji na terenie miasta Brzeziny. Szczególnie 

bulwersujący jest fakt, że sklep taki znajduje się w pobliżu placówek kultury i 

oświaty. 

 Rada Miasta Brzeziny wyraża stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży w/w 

środków i domaga się jak najszybszych zmian w prawie, które zabronią legalnej 

sprzedaży, posiadania i reklamy substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

ZBIGNIEW BĄCZYŃSKI 

 


