TAK/NIE – ZDECYDUJ O NOCNYM HANDLU ALKOHOLEM
W SKLEPACH!
Wypełnij ankietę w dniach 17 października—15 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo!
Miasto Kraków rozważa możliwość wprowadzenia częściowego ograniczenia
nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta.
Zakaz miałby dotyczyć jedynie sprzedaży detalicznej w nocy — co wynika z Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W związku z tym przygotowana została ankieta z pytaniami

do mieszkańców.

Propozycje zmian w nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta:

Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu:
a) między północą a godz. 5.30,
b) lub między godz. 22.00 a 6.00.
Zakaz sprzedaży alkoholu:
a) obejmujący całe miasto,
b) lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.

Ewentualnie pozostawienie stanu dotychczasowego.

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby
sklepów monopolowych w obrębie gminy, wprowadziła na początku 2018 r. nowelizacja
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz o bezpieczeństwie imprez masowych.
Zniesienie ograniczeń związanych z pandemią oraz zwiększony ruch turystyczny ponownie wywołały
w Krakowie dyskusję nad wprowadzeniem czasowego zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu.
Postulaty zgłaszają mieszkańcy, którzy informują o coraz częstszych przypadkach zakłócania ciszy nocnej,
a także właściciele lokali gastronomicznych.

Od 17 października do 15 grudnia br. mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię
w sprawie ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach,
za pośrednictwem:
• ankiety elektronicznej: www.krakow.pl
• ankiety telefonicznej: nr 12 616 55 55
godz. 7.40–15.30, od poniedziałku do piątku
(oprócz dni świątecznych 1 i 11 listopada)

• ankiety papierowej: w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa: al. Powstania
Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2, w Punktach Obsługi
Mieszkańców w galeriach handlowych oraz w siedzibach rad dzielnic,
będzie możliwość wrzucenia wypełnionej ankiety do urny.

Próby ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Rada Miasta Krakowa już w 2016 r. podjęła działania w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze
nocnej. 26 października 2016 r. skierowano do Sejmu i Senatu RP rezolucję, w której apelowano o zwiększenie
uprawnień samorządu w zakresie możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol.
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych
dzielnicach Krakowa.
12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I
Stare Miasto sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała jednak nie weszła w życie, ponieważ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie.
20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie.
24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Umowa z przedsiębiorcami — krakowskie porozumienie
Od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej obowiązywała roczna umowa społeczna.
Została zawarta z 154 przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży:
„Krakowskie porozumienie – Dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”.
W ramach tej umowy przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach 24.00—5.30.
Zgodzili się też spełnić inne wymogi, np. prowadzić monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.
Według danych Policji z początku 2020 r., liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła o 7%.
Z uwagi na epidemię oraz bardzo trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców, 6 kwietnia
2020 r. obowiązywanie porozumienia na czas epidemii zostało zawieszone.
Obecnie nie jest planowane zawarcie nowej umowy społecznej.

29 kwietnia 2022 r. Prezydent Miasta Krakowa otrzymał wniosek
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, dotyczącego wprowadzenia ograniczeń
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście:
Aktualnie w Krakowie w handlu detalicznym wydano:
• 1397 zezwoleń na sprzedaż alkoholu typu A (do 4,5 proc. oraz na piwo)
• 1471 zezwoleń typu B (od 4,5 proc. do 18 proc. z wyjątkiem piwa)
• 1269 zezwoleń typu C (powyżej 18 proc.)
W gastronomii wydano:
• 1428 zezwoleń typu A
• 1319 zezwoleń typu B
• 1033 zezwoleń typu C
Szacowane wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu w tym roku sięgną 25 mln zł.
Z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż detaliczną alkoholu
prowadzi ok. 300 punktów na terenie całego miasta.

Ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w kraju:

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
do 2020 r. 162 gminy (na 2477 gmin w skali kraju) postanowiły skorzystać z możliwości
ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży.
Ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych obowiązują w wielu
krajach europejskich, m.in. w Irlandii, Portugalii, na Litwie i Łotwie, w Słowenii, Estonii,
Szwecji, Hiszpanii, Finlandii oraz Norwegii.

Ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w innych miastach:
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice

brak ograniczeń, brak planów
ograniczenia w godz. 22.00—6.00 tylko na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto,
obowiązuje od 04.2022 r.
ograniczenia w godz. 23.00—6.00,
uchwała obowiązuje od 04.2022 r. w Śródmieściu (8 punktów sprzedaży), zaskarżona do sądu
ograniczenia w godz. 22.00—6.00 w kilku dzielnicach,
obowiązuje od 02.2021 r. (nowa uchwała w 2022 r.), poprzednia uchwała zaskarżona
przez przedsiębiorców, ale sąd ją podtrzymał

Łódź

brak ograniczeń, brak planów

Opole

brak ograniczeń, brak planów

Poznań

ograniczenia od 22.00—6.00 tylko w dzielnicy Stare Miasto, od 2018 r.

Szczecin

brak ograniczeń, radni rozważają wprowadzenie

Warszawa

brak ograniczeń

Wrocław

ograniczenie w godz. 22.00—6.00 tylko na terenie osiedla Stare Miasto, uchwała od 08.2018 r.,
2 przedsiębiorców zaskarżyło uchwałę, ale sąd zaskarżenie odrzucił

Zakopane

zakaz sprzedaży alkoholu w godz. 23.00—6.00, obowiązuje od 04.10.2022 r.

Umowa z Ogólnopolską Grupą Badawczą sp. z o.o.

Urząd Miasta Krakowa podpisał również umowę na przeprowadzenie badania opinii publicznej —
mieszkańców Krakowa, w zakresie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach.
Umowa przewiduje przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami Krakowa
oraz przekazanie wyników badań w formie raportu końcowego z badań.
Badanie zostanie przeprowadzone według następujących wytycznych:
• badanie opinii mieszkańców Krakowa na reprezentatywnej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców
miasta metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI)
• badanie opinii mieszkańców Krakowa na reprezentatywnej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców
miasta metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich (CAPI)
• kryteria rekrutacyjne dotyczące udziału respondentów w badaniu: osoby w wieku 18–80 lat

Wyniki wszystkich badań dotyczących opinii mieszkańców będą podsumowane w raporcie końcowym,
który następnie, z początkiem 2023 r., zostanie udostępniony Radzie Miasta Krakowa i mieszkańcom.

Dziękujemy za uwagę!

Dziękujemy za uwagę.

