
u Pana M     N 

  z dnia 18 lipca 2006r. o zmianiosku Pana M          N

 
Uchwała nr LXV/1584/06 
Rady Miasta Katowice  

 
z dnia 28 września 2006r. 

 
 
w sprawie wn ę uchwały 
Nr XLVII/624/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 2002r. w sprawie ustalenia 
dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowice.  
  
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 
223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  
 
 

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

 
 

§ 1. Nie uwzględnić wniosk z dnia 18 lipca 2006r. o zmianę  
uchwały Nr XLVII/624/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 2002r. 
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowice, 
zmienionej uchwałą Nr LIII/725/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 
23 września 2002r.  

 
§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie wniosku 

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Zobowiązać  Przewodniczącego   Rady  Miasta  Katowice  do   zawiadomienia 

wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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    zastrze Nzonych przez Pan M   

Pana M         N              w stosunku do dzia

c swój wniosek Pan M     N

M   N

 
Uzasadnienie 

 
 Pan  pismem z dnia 18 lipca 2006r. złożył wniosek o zmianę uchwały 
Nr XLVII/624/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 2002r. w zakresie godzin 
funkcjonowania lokali gastronomicznych oraz należących do nich ogródków i tarasów.  
 
 Uzasadniają  wskazał uciążliwą działalnością ogródka 
piwiarni „U Wernera” przy ul. Bytomskiej 3 w Katowicach, w postaci zakłócania ciszy nocnej 
(śmiechy, krzyki, rozmowy, głośne uruchamianie samochodów) oraz aktów wandalizmu 
dokonywanych przez bywalców baru (zniszczone kosze na śmieci, zniszczony znak drogowy, 
rozbite butelki). 
 
 W związku z powyższym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w tej sprawie 
i dokonano analizy następujących uchwał Rady Miejskiej Katowic: 
- Nr XLVII/624/02 z dnia 25 marca 2002r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie 
miasta Katowice, 

- Nr LIII/725/02 z dnia 23 września 2002r. zmieniającej uchwałę Nr XLVII/624/02 w sprawie 
ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowice. 

 
 W toku postępowania dot. działalności lokalu „U Wernera” przy ul. Bytomskiej 3 
w Katowicach ustalono, że zarówno Straż Miejska jak Komisariat Policji II w bieżącym roku 
nie odnotowały skarg i interwencji na działalność ww. baru. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej 
również nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zniszczonych koszach na śmieci w rejonie 
skrzyżowania ulic Bytomskiej i Emilii Plater. Miejski Zarząd Ulic i Mostów wymienił jeden znak 
drogowy w omawianym rejonie, zaznaczając, że faktu tego nie można jednoznacznie powiązać 
z omawianą sprawą. 
 
 Z wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej 
wynika, że ogródek przylegający do lokalu „U Wernera” przy ul. Bytomskiej 3 (wejście od 
ul. E. Platter) usytuowany jest w podwórzu, pomiędzy budynkiem mieszkalnym właścicielki lokalu 
a przyległym do niego budynkiem, w którym znajduje się lokal. Posesja z trzech stron zamknięta 
jest wym. wyżej budynkami, a ogródek jest całkowicie zadaszony. Dodatkowo od strony 
ul. E. Platter podwórze ogrodzone jest płotem murowanym oraz drewnianą (pełną) bramą, co 
powoduje, że  jest on niewidoczny od ulicy. Stwierdzono także, że na ogrodzeniu  przy wejściu na 
teren posesji znajduje się informacja o godzinach funkcjonowania lokalu. 
 
 Przedstawione wyżej ustalenia nie potwierdzają zasadności zarzutów przedstawionych przez 

łalności lokalu i ogródka letniego przy ul. Bytomskiej 3. 
 
 Odnosząc się do zgłos żeń dotyczących 
uregulowań zawartych w uchwale Nr XLVII/624/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 
2002r., a mianowicie braku ograniczeń działania lokali gastronomicznych usytuowanych na 
osiedlach z zabudową mieszkalną oraz ustalenia zbyt późnej godziny zamknięcia dla ogródków 
piwnych przylegających do tych lokali, tj. 24.00,  wyjaśnia się następująco: 
 
 Powyższą uchwałę podjęto zgodnie z art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Przepisy 
wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.), uwzględniając inne, 
obowiązujące przepisy prawne, charakter metropolitarny miasta Katowice i dążenie do rozwoju 
bazy kulturalno-rozrywkowej, z którą związana jest branża gastronomiczna, trendy rynkowe oraz 
kwestię zabezpieczenia porządku publicznego.  
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 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, 
gwarantują przedsiębiorcom równość i swobodę działania. Stąd nie ma możliwości różnicowania 
i ograniczania czasu prowadzenia działalności jednym przedsiębiorcom a drugim nie. 
 
 Ustalenie przez Radę Miejską godzin funkcjonowania ogródków przy lokalach 
gastronomicznych do godziny 24.00 było podyktowane zgłaszanymi przez przedsiębiorców 
i mieszkańców potrzebami w tym zakresie.  

 
 Analizując przepisy ustaw dotyczących zabezpieczenia porządku publicznego stwierdzono, 
że istnieją wystarczające instrumenty prawne umożliwiające policji i straży miejskiej 
egzekwowanie przestrzegania prawa przez przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne i 
ich klientów. Zalicza się do nich: pouczenia, mandaty karne, kierowanie wniosków do sądu 
grodzkiego, kierowanie nietrzeźwych klientów do izby wytrzeźwień, do cofnięcia wydanych 
przedsiębiorcom zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych włącznie. Nadmienić należy, że w 
okresie ostatnich 
4 lat nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z tytułu zakłócania 
porządku publicznego. 
 
 Wydział Zarządzania Kryzysowego również stoi na stanowisku, że ograniczenie godzin 
funkcjonowania ogródków przy lokalach (które mogą być czynne całą noc), nie wpłynie na liczbę 
skarg, czy interwencji dotyczących zakłócania porządku publicznego. Zachowanie tego porządku 
zależy głównie od zaangażowania przedsiębiorcy, którego obowiązkiem jest zgłaszanie 
przypadków zakłóceń porządku w lokalu. 
 
 W związku z powyższym brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Pana Mariana 
Noconia i dokonania zmiany uchwały Nr XLVII/624/2002 Rady Miejskiej Katowic z dnia 
25 marca 2002r. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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