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Notatka z otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami  

Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała 

 

Temat spotkania: 

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

alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała. 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:  

23 listopada 2021 r., godz. 17.30 

Miejsce spotkania:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4 

Uczestnicy spotkania: 

 15 uczestników, w tym przedstawiciele Policji, przedstawiciele RJP nr 14 Dąbrówka Mała, 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 14 Dąbrówka Mała, która wpłynęła do Urzędu Miasta Katowice 
w październiku 2019 roku. 
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Wystąpienie Macieja Maciejewskiego - Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
o krajowych regulacjach dot. ograniczenia sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej pomiędzy 22.00 
a 6.00 rano lub krótszym. W Katowicach na dzień 31 grudnia 2020 roku było ogółem ponad 1000 punktów 
sprzedaży alkoholu, w tym ok. 456 punktów gastronomicznych i 606 sklepów. W Dąbrówce Małej jest łącznie 15 
punktów sprzedaży –11 sklepów (w tym 2 całodobowe, 3 funkcjonujące w godzinach od 6.00. rano do 23.00 i 1 
od 5.30 rano) oraz 5 lokali gastronomicznych.  

 
DYSKUSJA MIESZKAŃCÓW: 
 
Jeżeli ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy sprawdziło się w innych dzielnicach to pytanie o zasadność 
wprowadzenia tożsamych regulacji w Dąbrówce Małej uważam za zbędne. Regulacje należy wprowadzić z uwagi 
na fakt, że obecność sklepów całodobowych wpływa na warunki życia w budynkach, w których funkcjonują te 
sklepy. Przy ul. Strzelców Bytomskich w okresie letnim mieszkańcy nie mają spokoju. Samochody z głośną muzyką, 
awantury, libacje to codzienność. Interwencje służb nic nie dają. 
 
Do Rady Jednostki Pomocniczej nie wpłynęły pisemne opinie sprzeciwiające się zakazowi nocnej sprzedaży 
alkoholu, nie licząc jednej opinii na facebookowym profilu RJP. Członkowie RJP w bezpośrednich rozmowach 
z mieszkańcami zetknęli się z dwoma negatywnymi opiniami, w tym jedna opinia wyrażała obawę o ryzyko 
likwidacji sklepów w przypadku zakazu sprzedaży alkoholu. 
 
Pytanie:  
Jak nocna prohibicja przełożyła się na zmniejszenie liczby interwencji w Śródmieściu? Czy te regulacje zwiększyły 
bezpieczeństwo? 
 
Odpowiedź Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień: Liczba interwencji  
w Śródmieściu, jak również statystyki dot. wywożenia osób do izby wytrzeźwień, znacząco się zmniejszyły w roku 
2019. Natomiast sytuacja pandemiczna i wynikające z nich obostrzenia, w tym lockdown, wpłynęły istotnie na 
dane statystyczne, które w tym przypadku należy uznać za niewiarygodne. Nie ma możliwości dokonania analizy 
porównawczej względem okresu przedpandemicznego.  
 
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu może wystąpić w przypadku otrzymania dwóch mandatów karnych  
w przeciągu 6 miesięcy. Jednak należy udowodnić, że czyny te były wynikiem sprzedaży alkoholu w tym sklepie, 
co w praktyce jest trudne do udokumentowania. Zgłoszenie przez przedsiębiorcę wykroczeń zwalnia go również 
z odpowiedzialności za nie. Dodatkowo Samorządowe Kolegium Odwoławcze również bardzo często wydaje 
decyzje na korzyść przedsiębiorców. 
 
Następnie pojawiły się uwagi mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy skierowane do Policji: 
 
Czy w dzielnicach, w których wprowadzono „prohibicję” zauważona została nielegalna sprzedaż alkoholu? 
 
Czy są prowadzone kontrole dot. przestrzegania zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dzielnicach, w których 
prohibicja została wprowadzona? 
 
Odpowiedź przedstawiciela Policji:  
 
Nie spotkaliśmy się z faktem nielegalnej sprzedaży alkoholu. Ten zakaz nie jest na tyle dotkliwy, aby wywoływał 
tego rodzaju działania.  
 
Policja reaguje po otrzymaniu zgłoszenia w miarę posiadanych możliwości interwencji. Jednak z uwagi na 
charakter zdarzeń i jego krótkotrwałość, po przyjeździe patrolu zazwyczaj klientów już nie ma na miejscu 
zdarzenia. 
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Przez ostatnie 12 miesięcy odnotowano 24 interwencje dot. nocnej sprzedaży alkoholu. Przy wykorzystaniu 
aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy wskazali 9 przypadków spożywania alkoholu, które 
zostały potwierdzone. Najczęściej są to te same osoby, które korzystają z jednego miejsca. W przypadku dzielnicy, 
jest to skwer przy ul. Strzelców Bytomskich, w niedalekiej odległości od sklepu całodobowego. 
 
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. 
 
Odpowiedź Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień: Kontrole należą do 
kompetencji służb porządkowych. W Żabkach kasy blokują się na sprzedaż alkoholu o godzinie 22.00, co eliminuje 
problem ewentualnego łamania prawa. W przypadku sklepów całodobowych, które funkcjonowały przede 
wszystkim z powodu sprzedaży alkoholu przez całą noc, odnotowano, że cześć z nich zaprzestawała działalności 
albo zmieniła godziny otwarcia, dostosowując je do regulacji. 
 
 
Pytanie o termin ewentualnego wprowadzenie regulacji, w przypadku wyrażenia przez mieszkańców zgody na 
tego rodzaju ograniczenia. 
 
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. 
Przed uchwaleniem przedmiotowego aktu prawa miejscowego należy go skonsultować z organizacjami 
pozarządowymi, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Radą Jednostki Pomocniczej. 
Wprowadzenie ew. ograniczeń nastąpi w roku kolejnym, tj. 2022. 
Akt prawa miejscowego musi być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
i uprawomocnia się po 14 dniach. Należy również zauważyć, że przedsiębiorcy odwołują się do sądu. Ostatnia ich 
skarga została odrzucona, niemniej jednak przysługuje im prawo odwołania do wyższej instancji. 
 
Pytanie o potencjalne możliwości uchylenia prohibicji po jej wprowadzeniu. 
 
Regulacje są wprowadzone uchwałami, uchwały zawsze mogą być zmienione. Niemniej byłoby to możliwe, gdyby 
chęć przywrócenia możliwości nocnej sprzedaży alkoholu ponownie wyszłaby ze strony mieszkańców i z taką 
inicjatywą zwróciliby się do władz miasta, przy poparciu radnych miasta. 
 
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 poinformowano o możliwości wypełnienia ankiety tuż po spotkaniu, ankieta 
online będzie aktywna do 24 listopada. 

  

 


