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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:  

27 listopada 2019 r., godz. 17.00 

Miejsce spotkania:  

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” przy ul. Hallera 28 

Uczestnicy spotkania: 

 19 uczestników, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, przedstawiciele RJP nr 15 Szopienice-Burowiec, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice 

 

Prowadzący spotkanie:  

Ewa Lipka – rzecznik Urzędu Miasta Katowice 

Przebieg spotkania: 

 Przywitanie uczestników i przedstawienie agendy spotkania – prowadząca spotkanie 

 Prezentacja multimedialna - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
- Maciej Maciejewski 

 Dyskusja mieszkańców 
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W kwestii wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu głosy mieszkańców uczestniczących w spotkaniu były 
podzielone. 

W trakcie spotkania mieszkańcy zwracali uwagę na:  

- bardzo małą liczbę punktów sklepowych z nocną sprzedażą alkoholu na Burowcu; 

- fakt, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu może zrazić do urzędu, który taki zakaz usankcjonuje; 

- ludzie pracują na zmiany, nie tylko osoby imprezujące korzystają z możliwości zakupu alkoholu w godzinach 
nocnych; 

- w centrum miasta, gdzie wprowadzono nocną prohibicję  ludzie mają alternatywę, na Burowcu jej nie ma; 

- wprowadzenie w okresie zimowym prohibicji od 22 do 6 jest akceptowalne, ale w lato, gdzie dni są długie już 
nie; 

- zauważalna jest tendencja przyjazdu do Szopienic i Burowca po alkohol ludzi z Mysłowic; 

- skoro 2 zgłoszenia o nieprawidłowościach w sprzedaży powodują odbieranie koncesji, a tu sklepy działają od 
dawna to chyba nie ma problemu; 

- 300 osób z Szopienic i 60 z Burowca podpisało się pod apelem o wprowadzenie prohibicji, Rada Jednostki 
Pomocniczej zwróciła się więc z tym tematem do miasta; 

- ludzie, którzy mieszkają w okolicy sklepów nocnych skarżą się na awantury; 

- członkowie Stowarzyszenia dla Szopienic są za wprowadzeniem prohibicji. 

 

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na: 

- konsultuje się najbardziej restrykcyjną opcję wprowadzenia prohibicji, pomiędzy 22.00 a 6.00 rano, można 
wprowadzić w innym zakresie – np. 24.00 – 5.00 rano; 

- powinno się wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem zgłaszać na Policję, mają swoje mapy 
bezpieczeństwa, jak ktoś nie potrafi sprzedawać alkoholu – odbierają koncesję; 

- wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy przez sklepy zwiększy problem sprzedaży „z drugiej ręki”  
i zwiększy liczbę tzw. „melin”, co negatywnie odbije się na bezpieczeństwie dzielnicy; 

- miasto powinno więcej pieniędzy przeznaczać na profilaktykę. 

Zakończenie spotkania: 

Na zakończenie spotkania przypomniano o możliwości wypełnienia formularza konsultacyjnego, który zawierał 
jedno zamknięte pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji, tj. opinii ws. wprowadzenia 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).  

Ankietę można wypełnić w terminie 27 listopada - 11 grudnia 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/

