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Notatka z otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami  

Dzielnicy nr 12 Koszutka 

 

Temat spotkania: 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dot. wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży 

alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na terenie dzielnicy Koszutka. 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 (tablice 

informacyjne zlokalizowane na terenie dzielnicy, miejski dom kultury, miejska biblioteka), plakaty dystrybuowane 

przez Radę Dzielnicy nr 12, media społecznościowe urzędowe, informator miejski Nasze Katowice, internetowy 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Katowice. 

Data:  

17 lutego 2023 r., godz. 17.00 

Miejsce spotkania:  

Miejski Dom Kultury Koszutka, ul. Grażyńskiego 47 

Uczestnicy spotkania: 

• Ok. 40 uczestników – mieszkańcy, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice Maciej Biskupski oraz Radny Miasta Katowice Adam Szymczyk, przedstawiciele Rady Dzielnicy nr 12 
Koszutka, media, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice 

 

Prowadzący spotkanie:  

Anna Pomykała – Wydział Komunikacji Społecznej UMK 

Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

Przebieg spotkania: 

Prowadząca spotkanie przywitała uczestników i przedstawiła agendę spotkania, zaznaczając, że konsultacje 
społeczne mają dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Zaznaczyła również,  
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że uruchomienie działań konsultacyjnych nastąpiło w związku z interpelacją Przewodniczącego Rady Miasta 
Katowice dot. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Koszutki ws. wprowadzenia tzw. „nocnej prohibicji”. 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski podziękował mieszkańcom za obecność na spotkaniu 
konsultacyjnym oraz wyjaśnił przyczynę złożenia interpelacji ws. uruchomienia procesu konsultacyjnego, 
argumentując ją sygnałami ze strony mieszkańców, którzy dostrzegając problem funkcjonowania sklepu 
monopolowego w dzielnicy wskazywali jednocześnie, że mieszkańcy innych dzielnic mieli okazję wypowiedzieć 
się w tym temacie. Zachęcił do dyskusji na temat zarówno korzyści, jak i konsekwencji wprowadzenia takich 
ograniczeń. 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień zapoznał uczestników spotkania z krajowymi 
regulacjami dot. ograniczenia sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej oraz przekazał informacje  
o działaniach w dzielnicach, w których też przeprowadzono konsultacje w sprawie wprowadzenia tzw. nocnej 
prohibicji.  

Prowadząca spotkanie wyjaśniła kwestie techniczne dotyczące wypełnienie ankiety za pośrednictwem 
smartfonów. 
 
DYSKUSJA MIESZKAŃCÓW: 
 
Mieszkaniec zgłosił problem autoresponsywności ankiety na telefonach, co powoduje, że w przypadku 
głosowania za pośrednictwem telefonu pojawiają się przypadki niemożności oddania głosu. 
 
Radny Dzielnicy nr 12 zgłosił uwagi techniczne dot. procesu, niemniej zauważył, że bardzo duży odzew ze strony 
dzielnicy i duża liczba mieszkańców wyrażających opinię za pośrednictwem ankiety jest dobrym prognostykiem 
na przyszłość w przypadku innych procesów. 
 
Mieszkanka zgłosiła uwagi wobec ulotki, która pojawiła się w dzielnicy, zarzucając jej twórcom agitację na rzecz 

jednego rozwiązania i sugerowanie odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice wskazał na uciążliwości związane z działalnością całodobowego sklepu 

monopolowego przy al. Korfantego 90a. Ponadto poinformował, że cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu jest 

długotrwałe, a w praktyce wręcz niemożliwe. Samorządowe Kolegium Odwoławcze niemal zawsze uchyla takie 

decyzje. Sklep w godzinach nocnych generuje ogromne problemy, a jego lokalizacja dodatkowo jest atrakcyjna 

dla mieszkańców całego miasta, w tym ościennych Siemianowic Śląskich. 

Przedstawicielka mieszkańców sąsiadujących ze sklepem przy al. Korfantego 90a potwierdziła uciążliwości, 

wskazując, że osoby spożywające alkohol są głośne, agresywne, śmiecą, zanieczyszczają otoczenie. Latem nie 

można otworzyć okien, w upojeniu alkoholowym próbują dostać się do bloków, pojawiają się zdarzenia 

niebezpieczne, próby kradzieży, wyzwiska, groźby. 

Radny Dzielnicy nr 12 podkreślił, że zakłócenie ciszy nocnej w tej części miasta, jak np. przy  

ul. Sokolskiej przy przystanku autobusowym nie jest wynikiem funkcjonowania Żabek, ale związane jest  

z korzystaniem z lokali gastronomicznych i powrotem z imprez z centrum. 

Mieszkaniec Koszutki zgłosił problem spożywania alkoholu na boisku szkolnym przy ul. Iłłakowiczówny.  

W dzielnicy jest dużo sklepów czynnych do 23.00. Nocne spożywanie alkoholu wiąże się z koniecznością ciągłego 

porządkowania tej przestrzeni. Mieszkaniec zauważył dużą liczbę interwencji służb mundurowych np. na Skwerze 

Holoubka, które jednak pokazują, że problem jest istotny i ciągle nierozwiązywany. Mieszkaniec podkreślił,  

że skrócenie sprzedaży w tych sklepach o jedną godzinę może poprawić sytuację. 

Mieszkaniec spacerujący z psem, w godzinach późnowieczornych nie widuje Policji ani Straży Miejskiej,  

a dodatkowo zaznaczył, że na interwencje służby nie reagują. Mieszkaniec uznał, że prohibicja wydaje się 
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najprostszym rozwiązaniem, ale interwencje Policji i Straży Miejskiej byłyby jednak skuteczniejsze, bo mogłyby 

odstraszyć przez spożywaniem alkoholu na skwerach. Mieszkaniec ponownie podkreślił, że wieczorami nie 

obserwuje patroli pieszych. Prohibicja to rozwiązanie najprostsze, po linii najmniejszego oporu. 

Mieszkanka z ul. Grażyńskiego zwróciła uwagę na uciążliwości związane z funkcjonowaniem Żabki przy tej ulicy. 

Policja monitoruje teren, niemniej zdarzeń dot. spożywania alkoholu jest bardzo dużo. Alkohol i tak jest 

spożywany na pobliskich skwerkach w godzinach nocnych. Jeżeli w pawilonie przy Korfantego otworzy się sklep 

monopolowy to sytuacja tylko się pogorszy, gdyż vis-à-vis znajduje się Spodek, uczestnicy imprez będą przebiegać 

przez tory tramwajowe. 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice przedstawił statystyki, które wskazują na spadek liczby interwencji 

w dzielnicach objętych ograniczeniami, w szczególności w kontekście bójek i zakłóceń porządku. Niemniej w nocy 

nie możemy wymagać patroli pieszych, w nocy służby wyjeżdżają do konkretnych interwencji. 

Mieszkaniec wskazał, że ograniczenie sprzedaży alkoholu po 22.00 istotnie wpłynie na zmniejszenie zdarzeń 

kryminalnych i wszelakich wykroczeń. 

Mieszkanka zaznaczyła, że wprowadzenie prohibicji w Śródmieściu i Bogucicach spowodowało, że klienci kupują 

alkohol w sklepie monopolowym przy al. Korfantego. Dwukrotnie była świadkiem nieprzyjemnej i niebezpiecznej 

sytuacji, przez co była zmuszona dzwonić na Policję. Patrol przyjechał szybko, dlatego należy uznać, że Policja jest 

skuteczna.  

Kolejna mieszkanka oceniła, że potrzeba zakupu alkoholu dotyczy grupy ludzi, którzy mają problemy alkoholowe 

i skłonności patologiczne. Zamknięcie sklepów nocnych zmniejszy liczbę interwencji, ale wpłynie pozytywnie na 

wygląd dzielnicy, jej czystość, a także bezpieczeństwo ludzi, a nawet zwierząt, które teraz poruszają się po 

chodnikach, na których jest mnóstwo rozbitych butelek. 

Mieszkanka wskazała na ogromną liczbę potłuczonych butelek na boisku szkolnym przy ul. Iłłakowiczówny. 

Codziennie woźna z wewnętrznego podwórza szkoły sprząta, bo sklep czynny do godz. 23.00 powoduje,  

że alkohol jest tam notorycznie spożywany. 

Kolejna mieszkanka podkreśliła, że chociaż na spotkaniu donośny głos należy do zwolenników prohibicji, to 

jednak w samym badaniu wyniki mogą przedstawiać się inaczej, bo przeciwnicy wskazują, że jest to ograniczenie 

wolności. Prosiła zatem o podanie innych argumentów niż ten wyżej przytoczony.   

Radny Dzielnicy nr 12 potwierdził, że jest przeciwnikiem wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. 

Problem alkoholowy w Polsce jest ogromny, mamy spożycie na poziomie 12 litrów czystego alkoholu na osobę. 

Problem zaśmiecania nie dotyczy jedynie godzin nocnych.  Problem tkwi w miejscach, gdzie alkohol się serwuje, 

a także z przestrzenią, w której odbywają się imprezy masowe. Prohibicja nie wpłynie realnie na poprawę sytuacji. 

Należałoby wprowadzić szereg działań systemowych, „nocna prohibicja” jest działaniem ”obuchowym”, 

skrócenie możliwości sprzedaży alkoholu do godziny 22.00 nie odmieni rzeczywistości. Skuteczne odbieranie 

koncesji w uzasadnionych przypadkach jest działaniem właściwym, jak również zwiększone działania Policji  

w przypadku wykroczeń wydają się mieć większy sens. 

Mieszkanka wskazała, że w prohibicji chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, bo sednem omawianego 

problemu jest funkcjonowanie sklepu całodobowego. Zakłócenie ciszy nocnej to codzienność sąsiadów. 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 12 przypomniała, że całodobowy sklep monopolowy funkcjonował przy  

ul. Sokolskiej, jednakże z uwagi, że był zlokalizowany w bloku to wspólnota miała możliwość podjęcia skutecznych 

działań na rzecz jego likwidacji. Podobnie w innych lokalizacjach, gdzie sklepy także znajdowały się w budynkach 

mieszkalnych. W przypadku obecnej lokalizacji, a także z uwagi, że jest to budynek wolnostojący, czyli kiosk to 
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mieszkańcy okolicznych bloków, które znajdują się tuż obok, są pozbawieni jakiejkolwiek decyzyjności. Sklep 

monopolowy przy al. Korfantego czynny jest nawet w święta.  

Mieszkaniec uznał, że dewastacji dokonują grupy ludzi wracających w nocy z centrum miasta, a nie klienci sklepu 

monopolowego. 

 

Przedstawiciel Katowice24info poinformował, że właściciel sklepu całodobowego odmówił przyjścia  

na spotkanie. Utarg w sklepach jest duży, prohibicja nie spowoduje, że taki sklep upadnie, a sprzedaż do 22.00  

i tak będzie wiązać się z ewentualnymi interwencjami Policji. 

 

Mieszkanka wskazała, że sprzedaż alkoholu w nocy powinna być zakazana, niemniej jednak należy zastanowić się 

co zrobić do godziny 22.00, gdy sprzedaż się odbywa, a klienci i tak spożywają alkohol do rana w przestrzeni 

publicznej. 

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy nr 12 zacytował opinie o sklepie z witryny Google, które jednocześnie 

wskazują, że sklep w godzinach nocnych jest oblegany, bo jest jedynym dostępnym w okolicy, a klienci bywają 

agresywni. 

 

Pytania mieszkańców: 

• Czy przedstawiciele Policji są w stanie przedstawić nam statystyki nie tylko odnośnie ilości interwencji  

w ciągu miesiąca, ale również w konkretnych godzinach w tych dzielnicach, w których wprowadzono 

prohibicję. Musimy opierać się na danych, a nie na emocjach. 

Odp. Zastępcy Komendanta II Komisariatu Policji: W omawianym zespole dzielnic w Bogucicach 

i Dąbrówce Małej wprowadzono prohibicję. Statystyka ujawnienia wykroczeń związanych ze spożyciem 

alkoholu przed wprowadzeniem ograniczeń wyniosła ok. 250 interwencji, a po ograniczeniach 213.  

W cyklu miesięcznym zbieramy dane dot. liczby interwencji oraz spostrzeżeń dzielnicowego.  

W Bogucicach i Dąbrówce Małej interwencji jest mniej. Jeżeli mówimy o Koszutce tych interwencji jest 

naprawdę sporo. Cechą charakterystyczną Koszutki jest jej lokalizacja, gdyż położona jest na szlaku 

przelotowym, kluczowa jest pętla Słoneczna oraz przystanki tramwajowe i autobusowe w rejonie  

al. Korfantego. Są to zdecydowanie miejsca newralgiczne. Latem mamy jeszcze problem w rejonie Parku 

Budnioka czy Placu Grunwaldzkiego. Obecność Spodka też istotnie wpływa na liczbę zdarzeń przy okazji 

organizacji imprez masowych. Czas oczekiwania na interwencję to średnio ok. 9 minut, jednak to dyżurny 

decyduje o kolejności realizacji zgłoszeń, mając na uwadze charakter interwencji. Gdyby alkohol po 

pewnej godzinie nie był sprzedawany to na pewno do części zdarzeń by nie dochodziło. 

• Czy gdyby ustawa umożliwiła wprowadzenie prohibicji o godzinie 15.00 Miasto konsultowałoby takie 
rozwiązanie? 

 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień: Prohibicja nie oznacza całkowitego 
zakazu sprzedaży alkoholu. Dyskutujemy o ograniczeniach, na które pozwala ustawa. Postulaty, aby 
zakazać sprzedaży alkoholu w godzinach popołudniowych jest bezpodstawny. 

 

 
Zebrane uwagi i opinie mieszkańców: 
 
- Przy ograniczeniu godzin sprzedaży alkoholu spadnie liczba interwencji. 
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- Liczba klientów po wprowadzeniu prohibicji w sąsiednich dzielnicach, czyli Śródmieściu i Bogucicach 

zdecydowanie się zwiększyła.  

- Mieszkańcy w chwili obecnej czują się zagrożeni, obniża się ich komfort życia, są zmuszeni zgłaszać interwencje. 

- Nie można jednoznacznie uznać, że dewastacje, zaśmiecanie, wszelakie akty wandalizmu oraz głośne 

zachowanie są wynikiem działalności sklepu w dzielnicy. Koszutka umiejscowiona jest blisko centrum, gdzie 

znajduje się najwięcej imprez i lokali gastronomicznych, a osoby po spożyciu alkoholu poruszający się pieszo po 

dzielnicy, wracający ze Śródmieścia należy uznać za przyczynę nocnych zakłóceń  i wykroczeń. 

- Nocna prohibicja nie rozwiąże problemu alkoholowego, nie przyczyni się do tego, że w przestrzeni publicznej 

zmniejszy się liczba osób nietrzeźwych. 

 
Uwagi mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy skierowane do Policji i Straży Miejskiej: 
 
Zwiększyć liczbę patroli, a szczególnym monitoringiem objąć teren boiska szkolnego przy ul. Iłłakowiczówny. 
 

Zakończenie spotkania: 

Przedstawiciele urzędu podziękowali wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział w konsultacjach  
i wyrażone opinie. Na zakończenie poinformowano o możliwości wypełnienia ankiety tuż po spotkaniu, ankieta 
online będzie aktywna do 19 lutego, natomiast z procesu konsultacyjnego powstanie raport, uwzględniający 
wyniki badania ankietowego, jak również protokół ze spotkania. Na podstawie zebranych opinii Prezydent 
podejmie stanowisko w sprawie. 

 


