
UCHWAŁA nr 153/2020 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenie skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. 

Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia 

 

Na podstawie § 6 ust. 13 lit. c Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Rozpatrzyć skargę p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, 

którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia. 

§2 

Treść skargi, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przekazać Prezydentowi Miasta 

Katowice celem skierowania jej do odpowiednich służb. 

§3 

Wykonanie uchwały powierzyć wspólnie Przewodniczącemu Zarządu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący RJP nr 8 

 
Krzysztof Kraus 

 

 

 

Uchwałę podjęto 7 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 1 głosie wstrzymującym się, 

w obecności 8 Radnych. 

  



Załącznik do Uchwały nr 153/2020 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 31.08.2020 r. 

NIEZANONIMIZOWANY 

 

Przemysław Gorajec <przemyslaw.gorajec@gmail.com> 
16 sierpnia 2020 

21:08 
Do: krzysztof.kraus86@gmail.com 

Szanowny Panie, 

niestety muszę wrócić do Pana ze sprawą baru przy ulicy Witosa 3A. 
Klienci oraz właściciele baru są ostatnio w formie muszę przyznać. 

Na wstępie napomknę, że opisana sytuacja nie dzieje się pierwszy raz tego lata. 

Dzisiejszej nocy (noc z soboty na niedzielę 15/16.08.2020) do godziny około 4 nad ranem w 
ogórku piwnym baru przebywali klienci, którzy zachowywali się wręcz w skandaliczny sposób. 
Głośne, wulgarne krzyki i wybuchy śmiechu miały miejsce co kilka minut. Do godziny około 2:30 
wraz z nimi przebywali właściciele baru zachowując się w ten sam sposób. Po tej godzinie bar 
został zamknięty, właściele odjechali, lecz głośna grupa pozostała. Do tego zaczęły dochodzić 
głośne i wulgarne przyśpiewki stadionowe oraz oddawanie moczu w pobliskich krzakach. 

Około godziny 2:35 fakt zakłócania spoczynku nocnego został zgłoszony na policę, po 15 minutach 
zjawił się radiowóz lecz problem nie został rozwiązany. O 3:40 ponownie zgłosiłem to na policję i 
dopiero po 4 nad ranem zrobił się spokój. Nie wiem to kwestia ponownej wizyty policji czy 
towarzystwo samo się rozeszło. 
Identyczna sytuacja miała miejsce w nocy z 25 na 26 lipca, również 2x zgłaszałem to na 112. 

Niestety, moje mieszkanie ma wszystkie okna na ulicę Witosa i nie mam jak "uciec" od takich 
dźwięków. Dodatkowo ciepłe noce uniemożliwiają zamknięcie okien a akustyka w tym miejscu 
osiedla wybitnie dobrze działa. 

Ponownie proszę interwencję w sprawie ogródka piwnego. 
Może warto przypomnieć właścicielom, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu może być cofnięte 
m.in. w wypadku powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania 
porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę. 

Żeby nie być gołosłownym, przesyłam Panu linki do nagrań z wczorajszej nieprzespanej nocy (pliki 
za duże na załącznik). Nagrania są z około 2:30 w nocy z okien wysokiego piętra budynków przy 
Witosa 11. Telefon nie jest nowy, więc są dość ciche, zalecam słuchawki. 
https://www.youtube.com/watch?v=mU9O4MEuFY0 
https://www.youtube.com/watch?v=LmvG1tyU_xE 

Gdyby chciał się Pan spotkać w tej sprawie osobiście i przedyskutować możliwości - służę 
uprzejmie pomocą i czasem. 

Z poważaniem 
Przemysław Gorajec 
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