UCHWAŁA NR XL/379/II/2018
RADY OSIEDLA STARE MIASTO
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
miasta Poznania.

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
dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
miasta Poznania.

§2
1. Rada Osiedla Stare Miasto wskazuje na bezwzględną konieczność pilnego wprowadzenia
limitów liczby sklepów z alkoholem jaka od wielu lat jest rekomendowana przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (PARPA).
2. Wobec powyższego proponuje się następującą zmianę § 2 projektu uchwały Rady Miasta
Poznania:
„Ustala się na terenie miasta Poznania maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w liczbie: 1000, w tym na terenie Osiedla Stare
Miasto w liczbie: 25;
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% w ilości: 1000, w tym
na terenie Osiedla Stare Miasto w liczbie: 25;

3) zawierających powyżej 18% alkoholu w liczbie: 1000, w tym na terenie Osiedla Stare
Miasto w liczbie: 25.”

§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
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
miasta Poznania.

Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych,
poprzez ograniczenie dostępności alkoholu, stanowi podstawowy obowiązek gminy,
wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
zapobieganiu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Wobec powyższego niezrozumiała jest argumentacja o zagwarantowaniu stabilności i
ciągłości sprzedaży już funkcjonujących przedsiębiorców, zawarta w uzasadnieniu do projekt
uchwały Rady Miasta. Odnieść można wrażenie, że opiniowany projekt uchwały ma na celu
ochronę przedsiębiorców oraz sieci handlowych sprzedających alkohol, a nie podjęcie
realnych

kroków

w

celu

poprawy

jakości

życia

mieszkańców,

wyeliminowania

niepożądanych społecznie zjawisk, czy wreszcie realizacji zapisów cytowanej wcześniej
ustawy, w której czytamy w Rozdz.1 Art.1:
„Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do
podejmowania

działań

zmierzających

do

ograniczenia

spożycia

napojów

alkoholowych…” Art. 2.1 „Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności ograniczanie
dostępności alkoholu.”

Zmniejszenie dotychczasowego

limitu

sklepów z

alkoholem

o

5% jest

daleko

niewystarczające i nie spowoduje skutecznego ograniczenia jego dostępności. Proponowana
w PU zmiana jest czysto kosmetyczna gdyż w tej chwili limit jest wykorzystany w ok. 95
procentach czyli uchwała jest zacementowaniem obecnej problemowej sytuacji a nie krokiem
naprzód w kierunku radykalnej zmiany i poprawy jakości życia mieszkańców oraz

przeciwdziałaniu degradacji centrum miasta, redukcji różnych problemów społecznych,
zmniejszeniu kosztów utrzymania porządku i ochrony zdrowia.

Ponadto Rada Osiedla Stare Miasto wnioskuje o równomierne rozmieszczenie pozwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(w przeliczeniu na ilość mieszkańców) we wszystkich dzielnicach miasta, by szeroko pojęta
funkcja rozrywkowa Starego Miasta odbywała się z większym poszanowaniem praw
mieszkańców – najlepiej w miejscach do tego przeznaczonych, czyli w pubach, lokalach i
restauracjach, a nie tak jak teraz ma to miejsce – na ulicach, skwerach, w parkach i w
bramach.

Rada Osiedla Stare Miasto oczekuje od władz miasta w bardzo krótkiej perspektywie
czasowej podjęcia kroków zmierzających do zastosowania docelowo rekomendowanej
przez Światową Organizację Zdrowia i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych liczby punktów sprzedaży wynoszącej 1 punkt sprzedaży na 1000
mieszkańców.

Alkohol nie jest zwyczajnym towarem i nie podlega zasadom wolnego rynku. Jest to
produkt legalnie dostępny, ale też substancja psychoaktywna i szkodliwa, dlatego
regulacje prawne związane z alkoholem są konieczne, mają charakter ograniczający i nie
mogą być porównywane do dostępności innych towarów czy produktów żywnościowych
W związku z powyższym oraz z 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
Radna Osiedla

(-) Lidia Koralewska

