UCHWAŁA NR XL/380/II/2018
RADY OSIEDLA STARE MIASTO
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad
usytuowania

na

terenie

miasta

Poznania

miejsc

sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare
Miasto (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 240, poz. 4481), uchwala się, co następuje:

§1
Rada Osiedla Stare Miasto opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

§2
1. Rada Osiedla Stare Miasto wskazuje na bezwzględną konieczność pilnego wprowadzenia
ograniczeń w zakresie możliwości usytuowania na Osiedlu Stare Miasto miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, uwzględniając ograniczenia jakie od wielu lat są
rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
2. Wobec powyższego proponuje się następującą zmianę § 1 ust. 1 projektu uchwały Rady
Miasta Poznania:

„Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Miasta Poznania stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być
zlokalizowane w odległości mniejszej niż 100 m od obiektów chronionych wymienionych w
ust. 2”

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Andrzej Rataj

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE MIASTO

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uznaje życie
obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu. Tak
jest napisane w preambule wspomnianej ustawy. Usytuowanie obiektów, w których
sprzedawany jest alkohol w stosunku do obiektów chronionych jest jednym z czynników
mających na to wpływ.

Wnioskujemy o większe oddalenie sklepów od obiektów uznanych przez władze miasta za
chronione.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że proponowane „zasady gwarantują dalszy
dynamiczny rozwój Poznania”. Nasuwa się pytanie czy to właśnie sprzedaż alkoholu powinna
gwarantować dynamikę rozwoju miasta Poznania.

Mieszkańcy Starego Miasta apelują zatem o poszanowanie prawa określonego w ustawie
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz do stosowania w praktyce zaleceń i rekomendacji
Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Światowej Organizacji
Zdrowia. To bezwzględny warunek rozwoju miasta i pomyślności oraz zdrowia jego
obywateli.

Apelujemy aby władze miasta wzięły pod uwagę przede wszystkim dobro mieszkańców – ich
zdrowie i bezpieczeństwo. Protestować przeciwko oddaleniu miejsc sprzedaży od obiektów
chronionych na terenie ścisłego zabytkowego centrum Poznania mogą, jedynie osoby pijące

nadmiernie, szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnieni. Wg badań prowadzonych w Polsce
przez Narodowy Kongres Trzeźwości to 15-17% populacji Polski.
Pozostali, z takiego rozwiązania, będą zadowoleni.
W związku z powyższym oraz pismem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa nr
DGR-III.7340.6.184.2018 z 23 maja 2018 r. i w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare
Miasto stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii
w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

(-) Sławomir Cichocki

