
INFORMACJA
na temat oceny funkcjonowania obszaru wydawania 

koncesji na sprzedaż alkoholi na terenie miasta Katowice
wraz z rekomendacjami Komisji do ewentualnej korekty dotychczasowej praktyki

Sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  zarówno  do  spożycia  w  miejscu 

sprzedaży (gastronomia) jak i poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny) może być prowadzona 

tylko  i  wyłącznie  na  podstawie  zezwolenia  wydanego  przez  Prezydenta  Miasta  właściwego  ze 

względu na lokalizację punktu sprzedaży.  

Zezwolenia na sprzedaż i  podawanie napojów alkoholowych wydawane są na podstawie 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r.  

(Dz.U.  z  2015  r.  poz.  1286  z  późn.zm.).   Mocą  art.  12   tejże  ustawy Rada  Miasta  Katowice 

uchwaliła:

– liczbę  punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej  4,5% alkoholu  (z  wyjątkiem 

piwa)  ustalając  limit  1300 punktów na  terenie  Katowic,  w tym 700 przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży i 600 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

[Uchwała nr LXVI/1348/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie  

ustalenia dla miasta Katowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej  

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży jak  

i w miejscu sprzedaży]

– zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

(Uchwała  nr  XLVIII/1002/05  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  24  października  2005  r.  

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania  

napojów  alkoholowych).   Ustalono,  że  punkty  sprzedaży  i  podawania  napojów 

alkoholowych na terenie miasta Katowice mają być usytuowane w odległości co najmniej 

50  m  od  szkół  lub  innych  placówek  oświatowo-wychowawczych  oraz  obiektów  kultu 

religijnego.   Odległość  tę  mierzy  się  najkrótszą  drogą  dojścia,  wzdłuż  ciągów 

komunikacyjnych, od wejścia do punku sprzedaży do czynnego wejścia do budynków.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

– do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

– powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

– powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wydawanie  zezwoleń  na sprzedaż  i  podawanie  napojów alkoholowych należy do zadań 

realizowanych  przez  pracowników  Referatu  Zezwoleń  Alkoholowych  i  Rolnictwa  -  Wydziału 

Spraw  Obywatelskich.   Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  procedurę  wydania  zezwolenia 



wszczyna się na wniosek Przedsiębiorcy, który zawiera informacje dot. wnioskodawcy oraz rodzaju 

zezwolenia i adresów punktu sprzedaży oraz składowania napojów alkoholowych.  Do wniosku 

musi być dołączony: 

– tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu  stanowiącego  punkt  sprzedaży  napojów 

alkoholowych,

– zgodę  właściciela,  użytkownika,  zarządcy  lub  administratora  budynku,  jeżeli  punkt 

sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

– decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której 

mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 594)

W  przypadku  pozytywnej  weryfikacji  wniosku  pod  względem  formalno-prawnym, 

pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich przeprowadzają w obecności Przedsiębiorcy, lub jego 

przedstawiciela, wizję lokalną w terenie, która weryfikuje zgodność usytuowania punktu sprzedaży 

z ustawą  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  z  uchwałą  Rady 

Miasta Katowice.

Kolejnym  etapem  w  procesie  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów 

alkoholowych jest przekazanie kopii wniosku Przedsiębiorcy do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, celem uzyskania wymaganej ustawowo opinii o zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Katowice.  W przypadku wydania negatywnej opinii 

przez  Miejską  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  –  Przedsiębiorca  otrzymuje 

decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozytywna  opinia  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  po 

uprawomocnieniu stanowi podstawę do wydania wnioskowanego zezwolenia.

Zezwolenia  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  1439/2013  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  

17 kwietnia  2013  r.  w  sprawie  czasu  ważności  zezwoleń  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  

alkoholowych wydawane są:

– na wnioskowany okres, nie dłuższy jednak niż 2 lata w przypadku zezwoleń na sprzedaż 

napojów  alkoholowych  dla  Przedsiębiorców,  których  działalność  polega  na  organizacji 

przyjęć (catering),

– na okres 4 lat w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Oddzielną  kategorią  zezwoleń  są  jednorazowe  zezwolenia,  które  są  wydawane 

Przedsiębiorcom posiadającym już  tzw. „zezwolenia stałe” na sprzedaż napojów alkoholowych na 



okres do 2 dni.   Tych zezwoleń zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą nie opiniuje Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na  dzień  31  marca  2016  r.  w  mieście  Katowice  funkcjonuje  1158  punktów  sprzedaży 

napojów alkoholowych, w tym:

– 653 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy)

– 505 punkty sprzedaży i  podawania  napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia 

w miejscu sprzedaży (gastronomia – w tym 1 punkt cateringowy)

Należy zaznaczyć  również,  że  zezwolenia  jednorazowe,  które  są  wydawane przy okazji 

organizacji imprez plenerowych (takich jak jarmarki czy festiwale) również wliczają się w limit 

punktów, który został  uchwalony przez Radę Miasta Katowice.   W roku 2015, takich zezwoleń 

wydano na terenie miasta 637.

Rola Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydawania 

zezwoleń na handel alkoholem została określona przez następujące przepisy:  art. 18 ust. 3a  ustawy 

z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu   w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn.zm.) oraz art. 106 § 3-5 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013r. z późn.zm.)

Zgodnie  z  ww.  regulacjami   jedynym  uprawnieniem  gminnej  komisji  rozwiązywania 

problemów alkoholowych jest  opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na handel alkoholem 

ze względu na ich zgodność z  uchwałami rady gminy określającymi zasady  lokalizacji punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich maksymalną  liczbę. W Katowicach są to:

– uchwała  Nr XLVIII/1002/05 Rady Miasta  Katowice  z  dnia 24 października 2005 roku 

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i  podawania 

napojów alkoholowych

– uchwała Nr LXVI/1348/10 Rady Miasta  Katowice z dnia 25 października 2010 roku w 

sprawie ustalenia dla miasta Katowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

Powyższa  uchwała  zwiększyła  liczbę  punktów  sprzedaży,  określonych  wcześniej  przez 

uchwałę Nr XXIII/398/04 Rady Miasta  z  dnia 26 kwietnia  2004 roku,  z  1050 do 1300 

punktów. Opinia Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotycząca 

zwiększenia limitu była wtedy negatywna. 



Natomiast  ewentualne  obniżenie  limitu  liczby  punktów  sprzedaży  alkoholu  może 

obecnie przynieść raczej skutki negatywne:

– dynamiczny  rozwój   centrum  miasta  opiera  się  m.in.  o  rozszerzającą  się  ofertę 

gastronomiczną,  natomiast  przy  obniżeniu  limitu  nowe  punkty  gastronomiczne  nie 

otrzymają zezwoleń na handel alkoholem,

– zagrożenie  obniżeniem  ustabilizowanych   dochodów   z  tytułu  opłat  za  użytkowanie 

wydanych  zezwoleń  na  sprzedaż  napoi  alkoholowych,  które  są  ustawowym  źródłem 

finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii,  co  może  przyczynić  się 

do  konieczności  ograniczenia  najbardziej  kosztownych  działań  realizowanych  w ramach 

tych  programów  m.in.   dziennej  opieki  zastępczej  dla  dzieci  (świetlice  środowiskowe), 

uczniowskich klubów sportowych, środowiskowych programów profilaktycznych w formie 

zajęć pozalekcyjnych w 52 szkołach

Dotychczasowe  przepisy  nie  dają  możliwości  specyfikowania  sieci  sprzedaży  napojów 

alkoholowych ze względu na dzielnice miasta. W Sejmie RP rozpoczęły się prace zmieniające ten 

stan:  w  dniu  26  lutego  2016  roku  został  złożony  projekt  poselski  dotyczący  zmian  ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: druk 357, w dniu 16 marca 2016 

roku  skierowany  do  pierwszego  czytania  w   Komisji  Samorządu  Terytorialnego  i  Polityki 

Regionalnej 

Najistotniejsze zmiany ww. projektu to:

1) w art.12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów  

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem  

sprzedaży  jak  i  w  miejscu  sprzedaży,  w  tym  w  szczególności  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, gdzie sprzedaż odbywa się w godzinach od 22.00 do 6.00.” ,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.  Rada  gminy,  biorąc  pod  uwagę  potrzebę  ograniczenia  dostępności  alkoholu,  może  ustalić  

w drodze uchwały:

1) godziny,  w których obowiązuje  zakaz  sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych  do 

spożycia poza miejscem sprzedaży,

2) określone  miejsca  na  terenie  gminy,  w  których  obowiązuje  zakaz  sprzedaży  napojów  

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.”;

Po wprowadzeniu tego typu zmian będzie istniała realna możliwość kształtowania sprzedaży 



i podawania napojów alkoholowych ze względu na specyfikę różnych obszarów miasta.  Wydaje 

się,  że  wprowadzenie  ewentualnych  zmian  należałoby  poprzedzić  szerokimi  konsultacjami 

społecznymi. 


