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Notatka z otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami  

jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec 

 

Temat spotkania: 

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

alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na terenie dzielnicy w jednostce pomocniczej Szopienice-Burowiec. 

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 Rady Jednostki Pomocniczej, 

internetowy Biuletyn Informacyjny Mieszkańca Katowic oraz Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Katowice. 

Data:  

28 listopada 2019 r., godz. 17.00 

Miejsce spotkania:  

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, ul. Lwowska 2 

Uczestnicy spotkania: 

 Ponad 50 uczestników, w tym radny Rady Miasta Katowice Dawid Durał, przedstawiciele Policji i Straży 
Miejskiej, przedstawiciele RJP nr 15 Szopienice-Burowiec, przedsiębiorcy, mieszkańcy, przedstawiciele 
Urzędu Miasta Katowice; 

 

Prowadzący spotkanie:  

Anna Pomykała – Wydział Komunikacji Społecznej UMK 

Przebieg spotkania: 

Przywitanie uczestników i przedstawienie agendy spotkania – prowadząca spotkanie. 

 
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (15 -20 minut) - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień - Maciej Maciejewski 
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DYSKUSJA MIESZKAŃCÓW: 
 
Na początku przybyli mieszkańcy wyrazili zdziwienie prowadzonymi konsultacjami, ponieważ z ich strony zostało 
złożone do Urzędu Miasta pismo podpisane przez 300 osób, w którym domagali się wprowadzenia zakazu nocnej 
sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy. Prowadząca spotkanie odpowiedziała, że pokłosiem tego pisma są 
prowadzone właśnie konsultacje społeczne, które mają dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim 
zainteresowanym stronom. 
 
Następnie pojawiły się pytania mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy skierowane do Policji: 
 
- jaka była liczba interwencji Policji w dzielnicy związanych z zakłócaniem porządku publicznego pod wpływem 
alkoholu przed i po otwarciu nowego sklepu całodobowego przy ul. Wiosny Ludów 39? 
 
- dlaczego mieszkańcy zgłaszają pod nr alarmowym 112 akty wandalizmu i zakłócania porządku publicznego, 
a służby przybywają na miejsce jak już osoby dokonujące tych aktów znikną z miejsca zdarzenia? 
 
- jaki obszar swoją działalnością obejmuje Komisariat V Komendy Miejskiej Policji i jakie posiada zasoby osobowe? 
 
Przedstawiciele Komisariatu V Komendy Miejskiej Policji w osobach Pani Komendant i Dzielnicowego 
odpowiadali, że: 
 
- w roku 2018, przed otwarciem wskazanego sklepu odnotowano 10 interwencji, natomiast w roku bieżącym 
takich interwencji było 72; 
 
- Policja reaguje dopiero po otrzymaniu zgłoszenia od operatora nr 112 i w miarę posiadanych możliwości 
interwencji; 
 
- obszar podlegający działaniom Komisariatu V Komendy Miejskiej Policji wykracza poza jednostkę pomocniczą 
nr 15 Szopienice-Burowiec. Aktualnie w Komisariacie V znajdują się 72 etaty (dzielnicowi, pion patrolowy, pion 
kryminalny, pion dochodzeniowy, pracownicy logistyczni). Wskazano na braki kadrowe - w Komisariacie jest 12 
wakatów, jednak ta sytuacja ma ulec poprawie, gdyż od stycznia 2020 pracę ma podjąć 8 nowych osób. 
 
Wszystkie osoby zabierające głos podczas dyskusji zdecydowanie deklarowały się jako zwolennicy „nocnej 
prohibicji”, wskazując na szereg negatywnych następstw wynikających z możliwości nabycia alkoholu w nocy: 
 
- bałagan i liczne dewastacje mienia (prywatnego i publicznego) w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu przy 
ul. Wiosny Ludów 39; 
 
- pojawienie się osób agresywnych w stosunku do okolicznych mieszkańców – wyzwiska, groźby pobicia, strach 
mieszkańców przed wychodzeniem z domu, a nawet przed zapaleniem światła w mieszkaniu po zmroku w obawie 
przed wybiciem szyby kamieniem; 
 
- pogorszenie wizerunku dzielnicy w oczach innych mieszkańców miasta. 
 
Jako wstępne propozycje rozwiązania powyższych problemów obok wprowadzenia prohibicji pojawiły się 
ze strony mieszkańców postulaty: 
 
- postawienia kamery monitoringu miejskiego przed sklepem; 
 
- zorganizowania innych zajęć dla młodzieży z dzielnicy, tak by nie spędzała wolnego czasu na spożywaniu 
alkoholu w miejscach publicznych; 
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 Pełnomocnik prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień odpowiedział, że: 
 
- oczywiście postawienie kamery monitoringu może poprawić sytuację w jej zasięgu, jednak sklep może przenieść 
się poza jej zasięg; 
 
- pozwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i jeżeli nie ma 
twardych argumentów, a w przypadku nowopowstałego sklepu takich argumentów nie ma, to organ ma 
obowiązek takie pozwolenie wydać. 
 
Reprezentanci przedsiębiorców przedstawiali swoje stanowisko w sprawie: 

- w Szopienicach problem dotyczy jednego sklepu, a wprowadzenie „nocnej prohibicji” nie rozwiąże całkowicie 
przedstawianych na spotkaniu przez mieszkańców problemów; 

- przedsiębiorcy chcą wypracować kompromis, skracając maksymalne godziny obowiązywania prohibicji,  
np. od 24:00 do 5:00. W wielu innych miastach, które wprowadziły „prohibicję” godziny są krótsze niż 
te konsultowane, które są dla nich nie do zaakceptowania; 

- przedsiębiorcy rozmawiali z właścicielem problematycznego sklepu i uważają, że zgodzi się na ograniczenie 
sprzedaży alkoholu w godzinach 24:00-5:00, a od wszelkich innych decyzji będzie się odwoływał; 

- dlatego proponują zawarcie umowy, której stronami będą przedsiębiorcy i Prezydent Miasta, że sklepy same 
zrezygnują ze sprzedaży alkoholu w godz. 24:00-5:00, co załatwi sprawę w kilka dni, a nie tak jak konsultacje 
i procedowanie uchwały będzie trwało kilka miesięcy; 

- zaproponowane godziny „nocnej prohibicji” argumentowali faktem, że w lecie o 22:00 jest jeszcze widno, 
a osoby pracujące zmianowo często kończą pracę o 22:00 i też powinny mieć prawo „wypić po pracy symboliczne 
piwo”.  

Ze strony mieszkańców pojawiły się: 

- stwierdzenia, że dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu satysfakcjonujący będzie jedynie 
zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 22:00, skrócenie zakazu sprzedaży w godzinach nocnych, np. od 23:00 czy 
północy itp. nie rozwiąże problemu; 

- pytanie, czy ewentualne podpisanie umowy przez Prezydenta z przedsiębiorcami unieważni konsultacje? 

W odpowiedzi prowadząca spotkanie zaznaczyła, że Prezydent Miasta Katowice podejmie decyzję na podstawie 
wyników konsultacji, które zostaną dokończone i zostanie z nich sporządzony stosowny Raport.  Jeżeli 
zdecydowana większość opowie się za wprowadzeniem „nocnej prohibicji” Prezydent przygotuje stosowną 
uchwałę, którą przedłoży do rozpatrzenia Radzie Miasta Katowice. 

Zakończenie spotkania: 

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

W terminie 27 listopada - 11 grudnia trwa badanie ankietowe. Ankietę można wypełnić na jeden z dwóch 
sposobów: online na stronie www.konsultacje.katowice.eu lub tradycyjne w wersji papierowej w filach Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej: nr 19 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 oraz nr 36 przy ul. Gen. Hallera 28. 

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

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