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Notatka z otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami  

Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice 

 

Temat spotkania: 

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

alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na terenie dzielnicy Bogucice. 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 (biblioteki 

i miejski dom kultury), media społecznościowe urzędowe i Rady Jednostki Pomocniczej, informator miejski Nasze 

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

Katowice. 

Data:  

15 listopada 2021 r., godz. 17.30 

Miejsce spotkania:  

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”, ul. Markiefki 44a 

Uczestnicy spotkania: 

 Ok. 25 uczestników, w tym radny Rady Miasta Katowice Damian Stępień, przedstawiciele Policji i Straży 
Miejskiej, przedstawiciele RJP nr 13 Bogucice, mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice; 

 

Prowadzący spotkanie:  

Anna Pomykała – Wydział Komunikacji Społecznej UMK 

Przebieg spotkania: 

Prowadząca spotkanie przywitała uczestników i przedstawiła agendę spotkania, zaznaczając, że konsultacje 
społeczne mają dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom, a ich uruchomienie ma 
związek z uchwałą Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice oraz interpelacją Radnego Miasta Katowice 
Damiana Stępnia. 
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Wystąpienie Macieja Maciejewskiego - Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
o krajowych regulacjach dot. ograniczenia sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej. W Bogucicach 
jest łącznie 37 punktów sprzedaży – w tym 28 sklepów (tj. trzy całodobowe, pięć w godzinach od 6.00. rano do 
23.00 i jeden od 5.00 rano do 23.00) oraz 9 lokali gastronomicznych.  

 
DYSKUSJA MIESZKAŃCÓW: 
 
Pytanie o harmonogram działań konsultacyjnych, w tym o termin podania wyników konsultacji. 
 
Odpowiedź: Konsultacje trwają do końca bieżącego roku. W tym czasie opublikowany zostanie protokół ze 
spotkania oraz wyniki ankiety, które będą stanowić części składowe raportu z konsultacji. Głosy mieszkańców 
zebrane w toku konsultacji społecznych zostaną poddane analizie, w wyniku czego Prezydent Miasta Katowice 
wyrazi stanowisko w sprawie ew. prohibicji. Następnie może zostać przygotowany projekt uchwały 
wprowadzającej ograniczenia. Przedmiotowa uchwała będzie musiała zostać uchwalona przez Radę Miasta 
Katowice. Wprowadzenie ew. ograniczeń nastąpi w roku kolejnym, tj. 2022 r. 
 
Radny Damian Stępień: 
 
Problem z nocną sprzedażą alkoholu dotyczy sprzedaży w sklepach z tzw. „okienka”. Czy istnieją regulacje, które 
umożliwią zakazanie takiej formy sprzedaży w godzinach nocnych? 

Zgłaszany jest problem z oddaniem głosu w ankiecie za pośrednictwem telefonu oraz brak komunikatu 
potwierdzającego skuteczne oddanie głosu. 
 
Zarówno dyrekcja szkoły nr 13, jak i szkoły katolickiej coraz częściej zgłaszają problem zakupu alkoholu przez 
osoby nieletnie. Wymagane są kontrole Policji i obserwacje incognito w kontekście sprzedaży nieletnim – w inny 
sposób przyjazd Policji zawsze będzie po fakcie. 
 
Odpowiedzi: Nie ma przepisów, które zakazywałaby formy sprzedaży „z okienka”. Sprzedaż nocna wiąże się ze 
sprzedażą „z okienka” w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze sklepu.  
W polskim prawodawstwie istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu 
w maksymalnym przedziale czasowym od 22.00 do 6.00 lub krótszym – w tym wypadku sprzedaż „z okienka” nie 
jest już potrzebna. 
 
Ankieta online została skonstruowana do samodzielnego wypełnienia za pośrednictwem internetu i komputera. 
Przy wykorzystaniu smartfona też jest to możliwe, należy jednak w ustawieniach telefonu wybrać opcję: otwórz 
jak na komputer. Ta wskazówka została umieszczona na miejskiej stronie internetowej. Komunikat  
o potwierdzeniu zagłosowania zostanie poprawiony i umieszczony na etapie zakończenia głosowania. 
 
Następnie pojawiły się uwagi mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy skierowane do Policji: 
 
- Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu potwierdzali, że zakup alkoholu nieletnim odbywa się w sposób 
bezpośredni lub przy pomocy osób dorosłych. 
 
- Mieszkańcy zgłaszali problem zakłócenia ciszy nocnej – od 22.00 do 5.00 rano, wskazując, że od godziny 2.00 czy 
3.00 w nocy jest to szczególnie uciążliwa sytuacja. Klienci podjeżdżają samochodami, z których wydobywa się 
głośna muzyka, zachowują się również hałaśliwie. Jest to szczególnie uciążliwe w czasie wakacyjnym, gdy 
mieszkańcy mają otwarte okna. Sytuacja tylko nieco poprawia się w sezonie jesienno-zimowym. 
 
- brak interwencji na zgłoszenia ze strony mieszkańców. Przykładem jest brak interwencji na sygnały ze strony 
mieszkańców z sąsiedztwa sklepu całodobowego, zlokalizowanego w dzielnicy. 
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- występowanie czynów nieobyczajnych, załatwianie potrzeb fizjologicznych w bramach i na klatkach, gdzie nie 
ma domofonu. 
 
Zastępca Komendanta  Komisariatu II Komendy Miejskiej Policji: 
 
- Policja zawsze reaguje po otrzymaniu zgłoszenia. 
 
- interwencje muszą być gradowane, tam gdzie istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, dochodzi do aktów 
przestępstw patrole są wysyłane w pierwszej kolejności. Liczba patroli jest ograniczona. Wtedy przyjazd może 
zostać przesunięty w czasie. 
 
- przy spożywaniu alkoholu mają bardzo często miejsce wykroczenia towarzyszące. 
 
- Policja opiniuje pozytywnie wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu. 
 
- zgłoszenie potrzeby przeprowadzenia kampanii, mającej na celu pouczenie sprzedawców o obowiązującym 
prawie i zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i objęcia nadzorem sklepów obserwacją. 
 
Anna Malik, RJP nr 13: 
 
Do Rady Jednostki Pomocniczej od wielu lat zgłaszają się mieszkańcy z prośbami o interwencję ws. nocnego 
spożywania alkoholu. Problem dotyczy w szczególności tych miejsc, w których sklepy są zlokalizowane. 
Problemem jest również fakt gromadzenia się młodzieży, w szczególności w okresie letnim, w godzinach 
późnowieczornych i nocnych. 
 
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. 
 

Zakończenie spotkania: 

Przedstawiciele urzędu podziękowali wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział w konsultacjach 
i wyrażone opinie. Na zakończenie spotkania uczestników poinformowano o możliwości samodzielnego 
wypełnienia ankiety online, która jest aktywna w terminie do 24 listopada. Ankietę można wypełnić poprzez 
stronę www.konsultacje.katowice.eu lub 22 listopada w godz. od 12.00 do 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przy ul. Wajdy 21, przy wsparciu dyżurującego urzędnika. 

 

 

 

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

