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Przekazujg w 加響zeniu C四記jo叫面加wied na Panw interpelacjg sesyj叫 nr
1162尤KLVILI114 z 28.08.20 14 roku w sprawie dziaalno記i baru , Pod or聖尤hem" na ulicy
Ko記ielnej.
Po斑idto informuj ， 加 spra馴電 ta zostaa め鍋田je2 przekiロana do Komendy Miejskiej
Policji w Siemiano面cach 剖賀ki画z pro軌O ustosui止owanie si do pon攻onej kwestii.
W 乃ぬ軍上U Z powyお乃 n ostateczna odpo殖e血 naP紅16w iii記耳姐acjgzo曲面e
pロ児ka醐皿 wteri血me$加ejszym・

URZAD MIASTA ul. Jana Pawta 1110, 41-100 Siemianowice 引4skie, tel. +48 (32) 760-52-04, fax +48 (32) 760-52-80
e-mail: ws@um.siemianowice.pl, www.um.siemianowice.pI

Siemianowice 5 lskie dnia 13.11.2014r.
Urz叩 Miasta Siemianowice 5 lskie
Wydzia In&astr"]ktury
i Rozwoju Miasta

Wydzia Organizacji
i Obsugi Rady Miasta
Referat Organizacガfly
w miejscu

dotyczy sprawy OO-OR.0003.245.2014
Odpowiadaj4c na interpelacjg sesyjn4 nr 1162/XLVIII/14 z 30.10.2014 roku, radnego Rady Miasta
Pana Grzegorza Jurkiewicza, odnoszc si9 do pytania czy wydana jest zgoda na rozbudowg
dyskoteki przez dobudow面e pigtra, informuj ， 之e tut. organ administracji architektonicznobudowlanej nie wydawal decyzji o pozwoleniu na rozbudow dyskoteki przez dobudowanie pigtra.
W皿awane b戸o natomiast w 2007 roku pozwolenie na rozbudo鵬budynku przy ul.Kogcielnej 23
O partero叫czgg6 z sal4 bilardowち usytuowan4 od strony zacho面ej wlwyrn. budynku・
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W odpowiedzi na interpelacj早 sesyjn4 nr 1162/XLVIII/14 z 30.10.2014r. Radnego
Rady Miasta Pana Grzegorza Jurkiewicza W殖zial Spraw Spolecznych i Obywatelskich 一
Referat Dziaalnosci Gospodarczej uprzejmie wyjagnia, co nast早puje:

Aktualne godziny otwarcia Drink Baru,, Pod Orzechem" zlokalizowanego przy ul.
Kogcielnej 23 tj. od niedzieli do czwartku 8:00 do 2:00, w pitki i w soboty od 8:00 do 5:00
-obowizuj4 warunkowo do 31 grudnia 2014r. i z uwagi na zgloszon4 interpelacj早，
spowodowan4 skargami mieszkafic6w, nie zostan4 przedlu之one.
W zalczeniu kopie pism skierowanych do wlagcicielki baru oraz Komendy
Miejskiej Policji.
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Pani
Urszula Magnicka
ul. Kogcielna 23
41-103 Siemianowice Si.

Urz叩 Miasta w Siemianowicach Si. W廻zia Spraw Spolecznych i Obywatelskich 一
Referat Dzialalnogci Gospodarczej informuje,Z e na sesji Rady Miasta w dniu 30.10.2014r.
zgloszona zostaa interpelacja dot. funkcjonowaniu Drink Baru ,, Pod Orzechem"
zlokalizowanego przy ul. Kogcielnej 23 .
Interpelacja dotyczyla przede wszystkim zakl6cania ciszy nocnej i spokoju przez
klient6w opuszczajcych bar w kaZdy weekend, Po zakohczeniu dyskoteki. Przez c町czas
trwania dyskotek, a szczeg6lnie w czasie ich zakoficzenia, na posesji odbywaj4 si早 glogne
krzyki, b可ki, zalatwianie potrzeb flzjologicznych na posesji obok baru i uZywanie przez
ochronq lokalu gazu wobec uci叩liwych klient6w .
Przekazuj叩 powyZsze prosz早 o powiadomienie tut. Urzqdu, w terminie do dnia
27.l1.2014r. o dzialaniach podj早tych w celu wyeliminowania uci叩liwogci b早d叩ych
przedmiotem skargi.
Ponadto informuj早， Ze w zwizku ze zgloszonymi skargami obecnie obowizujce
godziny otwarcia baru nie zostan4 przedlu之one.
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Komenda Miejska Policji
ul. Jana Pawia 1116
41-100 Siemianowice 5 l.

Urz叩 Miasta w Siemianowicach Si. W廻zial Spraw Spolecznych i ObywatelskichReferat Dzialalnogci Gospodarczej informuje,Z e na sesji Rady Miasta w dniu 30.10.2014r.
Radny Rady Miasta 一 Pan Grzegorz Jurkiewicz zo勿1interpelacj早 dot. funkcjonowania
Drin Baru,, Pod Orzechem" zlokalizowanego przy ul. Kogcielnej 23.
Zdaniem radnego, sprawa zakl6cenia ciszy nocnej i spokoju przez klient6w tego baru
toczy siq juZ od 2012 roku. DuZym problemem dla mieszkahc6w budynk6w ssiadujcych z
barem przy ul. Kogcielnej, Pocztowej, a nawet PrzyjaZni s4 dyskoteki jakie odbywaj4 si早 w
kaZdy weekend i kt6re kohcz4 si早 niejednokrotnie o godz. 4.00, 5.00 rano, a zdarza si早， Ze
niekt6rzy uczestnicy opuszczaj4 lokal jeszcze p62niej . Przez caly czas trwania dyskotek, a
szczeg6lnie w czasie ich zakoficzenia, na posesji odbywaj4 si早 glosne krzyki, b可ki,
zalatwianie potrzeb fizjologicznych na posesji obok baru i uZywanie przez ochron早 lokalu
gazu wobec uci叩liwych klient6w. Bardzo cz早sto, zdaniem mieszkafic6w okolicznych
posesji, interweniuje pogotowie ratunkowe i su之by specjalne. Jako ostatni z reguly na
interwencje przyje之dZaj4 funkcjonariusze policji, kt6rzy niejedno虹otnie nie wychodz叩 Z
radiowozu legitymuj4 przypadkowe osoby znajduj叩e siq wok61. W ci昭u dnia spala si早
r62ne rzeczy (plastik) smrodz叩w znacznej cz早gci dzielnicy Mich計kowic.
Przekazuj叩 powyZsze uprzejmie prosz早 o obj早cie tego miej sea wzmoZon4 kontrol4 i
nadzorem oraz o informacj早 dot. ilosci skarg i interwencji zgloszonych w tym roku.
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