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Przekazujg w za14czeniu odpowiedZ na Pana interpelacjg sesyjna nr 11 59."XLVII!114
z 30.10.2014 roku w sprawie sprzed吐y napo i6w alkoiioio町cti w sklepach calodめ。町・ch.
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Wydzial Organizacyjny
i Obslugi Rady Miasta
Referat Organizacyjny
w/miejscu

W odpowiedzi na interpeiacj早 sesyjn4 nr 1159/XLVIII/14 z 30.10.2014r. Radnego
Rady Miasta Pana Grzegorza Jurkiewicza W殖zial Spraw Spolecznych i Obywatelskich 一
Referat Dziaalnogci Gospodarczej uprzejmie wyjagnia, co nast早puje:

Zasady calodobowej 予przedaZy n叩oj6w alkoholo町ch reguluje Uchwaa Nr 53/2003
Rady Miasta Siemianowic Siskich z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie ustalenia dla terenu
miasta liczby punkt6w sprzeda之y napoj6w alkoholowych o zawartosci alkoholu powyZej
4,5% (z v功軍kiem piwa) przeznaczonych do spoZycia poza miejscem i w miejscu
sprzedaZy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaZy i podawania
napoj6w alkoholowych. Uchwaa w tregci§ 3 okregla,Z e ilo9ぐ punkt6w sprzeda却
calodobowej nie moZe przekraczaぐ 10% og6lnej liczby limitu punkt6w sprzeda之Y
napoj6w alkoholowych o zawartogci powy之ej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa),
przeznaczonych do spoZycia poza miejscem sprzeda却 tj. 25 (przy limicie 250).
Dalsze regulacje dot, sprzedaZy caodobowej zawarte sa w Uchwale Nr 419/2001
Rady Miasta Siemianowice Slskie z dnia 31 maja 2001r. w sprawie ustalenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania plac6wek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych,
zaklad6w uslugowych oraz aptek na terenie miasta Siemianowice Slskie znowelizowanej
Uchwa4 Nr 54/2003 Rady Miasta Siemianowic Slskich, z dnia 27 lutego 2003r. Uchwala
w tregci§1 ustala， 之e w przedziale czasowym od 22:00 do 6:00 mog4 by6 czynne: sklepy
og6lno 一 spoZywcze, w kt6rych sprzedaZ odbywa si早 wewn軍rz plac6wki, Stacje paliw oraz
usytuowane przy nich sklepy i lokale gastronomiczne, zaklady uslug pogrzebowych,
pomocy drogowej oraz uslug interwencyjnych, parkingi. Natomiast treS6§3 Uchway Nr
419/2001 Rady Miasta Siemianowic Slskich z dnia 31 maja 2001r. stanowi,Z e w
przedziale czasowym od 22:00 do 6:00 rano mog4 byぐ otwarte plac6wki handlu
detalicznego i zaklady gastronomiczne zlokalizowane w obiektach, kt6re nie pelni4 funkcji
mieszkaniowej, natomiast plac6wki zlokalizowane w budynkach mieszkalnych mog4 byぐ
otwarte w wymienionych wy之ej godzinach 一 Po akceptacji Kierownika Referatu
Dzialalnogci Gospodarczej poprzedzonej zgod4 administratora budynku.
W g wietle powy之szych przepis6w, przy niewykorzystanym limicie punkt6w
sprzeda却 calodobowej nie ma moZliwogci odmowy zezwolenia na sprzeda之
calodobowa napoj6w alkoholowych w budynkach wolnostoj4cych, zas warunkiem
sprzeda之y alkoholu w budynkach mieszkalnych jest zgoda administratora budynku.
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Zgoda na prowadzenie sprzedaZy w godzinach nocnych nie jest oczywigcie
jednoznaczna z przyzwoleniem na zak6canie spokoju i ciszy przez nietrzeZwych klient6w
plac6wki, awantury, krzyki, zanieczyszczanie terenu i akty wandalizmu.
Takie zachowanie i dzialania, potwierdzone przez suZby porz叩kowe, mog4 by亡
przyczyn4 cofni早Cia zezwolefi na sprzeda之 napoj6w alkoholowych 一 co wyraZa art. 18
ust. 10, pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (J .t.
Dz.U. 2012.1356 ze zm.), kt6rego treg6 stanowi,Z e zezwolenie mo之e byぐ cofni早te w
przypadku powtarzaj叩ego si早 co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesi早cy,w miejscu
sprzeda之y lub najbli之szej okolicy zak16cania porz叩ku publicznego w zwi叩ku ze sprzeda之4
napoj6w alkoholowych przez dany punkt sprzedaZy, gdy prowadzcy ten punkt nie
powiadamia organ6w powolanych do ochrony porz廻ku publicznego.
Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepis6w poprzez nowelizacj早 obecnie
obowizujcego prawa miejscowego mo之e zosta6 odebrane jako ograniczenie
przedsi早biorczosci lub nier6wne traktowanie podmiot6w gospodarczych.
Obecnie w naszym miegcie dzialaj4 22 sklepy calodobowe, w tym 6 znajduje si9 na
stacjach paliw, a 8 prowadzonych jest przez firmq,, Kubik".
Interwencje mieszkafic6w nie dotycz4 wszystkich plac6wek calodobowych i nie
wszystkie z nich stwarzaj4 uci叩liwogci dla mieszkahc6w.
KaZdorazowo w przypadku jakichkolwiek zgloszefi dotyczcych zak6cania ciszy i
spokoju przez klient6w sklep6w calodobowych 一 tut. Urz叩 wyst早puje do sluZb
porzdkowych o podj早cie skutecznych dzialah w celu wyeliminowania uci叩liwogci.
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