
1 
 

 

 

 

Notatka z otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami  

dzielnicy Załęże 

 

Temat spotkania: 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dot. wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży 

alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na terenie dzielnicy. Omawiana zmiana w przepisach polegałaby na 

wprowadzeniu zakazu sprzedaży między godz. 22.00 a 6.00 rano. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, 

które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Celem spotkania było zebranie opinii, uwag i spostrzeżeń 

mieszkańców względem ograniczenia sprzedaży alkoholu w w/w godzinach nocnych. 

Organizator spotkania:  

Urząd Miasta Katowice  

Sposób dystrybucji informacji o spotkaniu: 

strona internetowa katowice.eu oraz konsultacje.katowice.eu, plakaty dystrybuowane w dzielnicy (placówki 

oświatowe, bloki spółdzielcze, parafia), media społecznościowe urzędowe i RJP, internetowy Biuletyn 

Informacyjny Mieszkańca Katowic oraz Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Katowice. 

Data:  

21 listopada 2019 r., godz. 17.00 

Miejsce spotkania:  

Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 

Uczestnicy spotkania: 

 Ponad 25 uczestników, w tym przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, przedstawiciele RJP nr 7 Załęże, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice; 

 

Prowadzący spotkanie:  

Maciej Stachura – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 

Przebieg spotkania: 

 

Przywitanie uczestników i przedstawienie agendy spotkania – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej. 

 
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (15 -20 minut) - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień - Maciej Maciejewski 
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DYSKUSJA MIESZKAŃCÓW: 
 

Reprezentanci przedsiębiorców przedstawiali następujące argumenty przeciw ustanawianiu ograniczeń 
sprzedaży nocnej: 

- wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy przez sklepy – czyli legalne punkty sprzedaży detalicznej - 
zwiększy problem sprzedaży „z drugiej ręki” poza legalnym obrotem handlowym, zwiększy liczbę tzw. „melin”,  
co negatywnie odbije się na bezpieczeństwie dzielnicy; 

- poprzez wprowadzenie „nocnej prohibicji” sklepy prowadzące sprzedaż całodobową zaczną upadać,  
a sprzedawcy stracą zatrudnienie, zmniejszą się również wpływy do budżetu państwa z akcyzy, a do budżetu 
miasta wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu; 

- nie jest prawdą, że osoby kupujące alkohol w nocy spożywają ten alkohol bezpośrednio na ulicy, po wykonanej 
transakcji kupujący opuszczają miejsce sprzedaży (w wyniku zastosowania prohibicji w śródmieściu kupujący 
przyjeżdżają do dzielnicy po zakupy); 

- jeżeli dla mieszkańców problemem jest sprzedaż przez „okienko” można je zlikwidować, przedsiębiorcy działają 
zgodnie z przepisami miejscowymi, które umożliwiają sprzedaż w taki sposób, jeżeli dla mieszkańców jest to 
problematyczne, można w przeciągu kilku tygodni zrezygnować z tych zabezpieczeń; 

- nie należy uzależniać liczby wykroczeń związanych ze spożyciem alkoholu, np. od bójek – od faktu otwarcia 
nocnych punktów sprzedaży alkoholu – osoby pod wpływem alkoholu mogą stwarzać zagrożenie niezależnie  
od godzin, dodatkowo będą i tak spożywać alkohol w porach nocnych, dodatkowo zdobywać z nielegalnych  
i potencjalnie niebezpiecznych źródeł; 

- przedsiębiorcy chcą otrzymać informacje o liczbie koncesji przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu 
„prohibicji” w śródmieściu, ponadto chcą informacji na temat liczby interwencji policyjnych bezpośrednio pod 
punktami sprzedaży alkoholu; 

- przedsiębiorcy chcą wypracować kompromis, skracając maksymalne godziny obowiązywania prohibicji,  
np. od 23:00 do 5:00. W wielu innych miastach, które wprowadziły „prohibicję” godziny są krótsze. 

Przedstawiciele mieszkańców zaznaczali, że: 

- po ustanowieniu „prohibicji” w Śródmieściu klienci podjeżdżają taksówkami, uberami przez całą noc, aby 
zaopatrzyć się w alkohol; 

- sprzedawcy nie sprawdzają dowodów osobistych, przez co w alkohol zaopatrują się osoby niepełnoletnie; 

- od godziny 22:00 sprzedawcy maja zamknięte wnętrze sklepów, a sprzedaż dokonywana jest przez okienko, 
zapewne ze względów bezpieczeństwa sprzedawców – to świadczy o potencjalnych zagrożeniach, jakie czekają 
mieszkańców w późnych porach nocnych; 

- sprzedaż przez „okienko” powoduje, że wszyscy kupujący tłoczą się przed sklepem zakłócając ciszę nocną, 
z uwagi że znajdują się pod wpływem alkoholu odbywają się również bójki, przez co wzywana jest na interwencje 
policja. Awantury są czasami do 4 rano; 

- samochody z okolicznych dzielnic podjeżdżają i na włączonym silniku kierowca czeka aż kolega kupi alkohol. 
Potem podjeżdża następny i następny i tak przez całą noc; 

- mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów usatysfakcjonowałby zakaz sprzedaży 
alkoholu od 20:00, skrócenie zakazu sprzedaży w godzinach nocnych, np. od 23:00 czy północy itp. nie rozwiąże 
problemu; 
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Odpowiedzi przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice: 

Pełnomocnik prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień uzasadnił omawiany wybór przedziału 
godzinowego zwyczajowo przyjętą ciszą nocną. W Śródmieściu od momentu wprowadzenia zakazu zaszły zmiany 
i można się ich spodziewać w każdej kolejnej dzielnicy, gdzie będzie obowiązywała nocna prohibicja. Rzeczywiście 
jest zauważalne, że sklepy, które prowadziły sprzedaż całodobową, zmieniły godziny funkcjonowania. Należy się 
liczyć z tym, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu może spowodować, że przedsiębiorcy w jakimś stopniu zostaną 
zmuszeni do zamykania sklepów. Często nocna sprzedaż jest korzystna ze względu na sprzedaż alkoholu. 

Co do funkcjonowania „melin” i tzw. domowych bimbrowni trzeba zaznaczyć, że klienci sklepów monopolowych 
stanowią jednak inny target i w dużej mierze nie będą oni zainteresowani zakupem alkoholu z nielegalnego źródła. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej na pytanie o wyniki działań konsultacyjnych zaznaczył, że Prezydent 
Miasta Katowice podejmie decyzję na podstawie wyników konsultacji, zastrzegając, że opinie mieszkańców 
powinny przeważać wyraźnie w jedną ze stron. Jeżeli opinie przeciwstawne będą rozkładały się niemalże po 
równo lub będą bardzo zbliżone to wtedy dalej będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. 

Zakończenie spotkania: 

Na zakończenie spotkania uczestnikom rozdano ankiety, które zawierały jedno zamknięte pytanie dotyczące 
przedmiotu konsultacji, tj. opinii ws. wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży 
napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Załęża (opcje do wyboru: TAK\NIE\NIE 
MAM ZDANIA). 

W terminie 21 listopada - 5 grudnia będzie trwało badanie ankietowe. Ankietę można wypełnić na jeden z dwóch 
sposobów: online na stronie www.konsultacje.katowice.eu lub tradycyjne w wersji papierowej w filii nr 3 
Miejskiej Biblioteki  Publicznej przy ul. Gliwickiej 93. 

Proces konsultacyjny – łącznie z przygotowaniem raportu podsumowującego działania – zostanie zakończony do 
31 grudnia br.  

 

http://www.konsultacje.katowice.eu/

