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Radni odroczyli decyzje ws. punktów alkoholowych

Radni odroczyli o 2,5 miesiąca ostateczną decyzję ws. ustalenia limitów punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie.
Procedowanie uchwał w tej sprawie rozbili na dwa czytania, a poprawki do nich będzie można składać do 1 lipca.
Prezydent chce zmniejszenia limitu o 122. Realnie liczba sklepów zmniejszy się jednak o kilkanaście.

Limit punktów sprzedaży alkoholu w mieście wynosi obecnie 2500. Chodzi o napoje zawierające ponad 4,5 proc. alkoholu. W zdecydo-
wanej większości nie mu to więc mowy o piwie, tylko o mocniejszych trunkach.

W mieście działa 2369 (stan na styczeń 2015 – red.) sklepów i lokali sprzedających alkohol. Prezydent chciał zmniejszenia tego limitu o
150, ale ostatecznie stanęło na liczbie 122. Wzięła się ona z opinii, jakie przedstawiały urzędnikom rady dzielnic, które deklarowały, jaką
liczbę punktów sprzedaży alkoholi chciałyby mieć na swoim terenie – osobno dla sklepów, osobno dla lokali (restauracje, puby, kawiar-
nie, itp.).

Nowa uchwała będzie bublem prawnym?

Na apel urzędników odpowiedziało tylko siedem dzielnic. Głównie przez to, że w czasie wysyłania zapytań (grudzień 2014) wiele rad
wciąż nie było ukonstytuowanych po wyborach. Dodatkowo radni PiS zwracają uwagę, że są wątpliwości prawne ws. ustalania limitu w
oparciu o dzielnice.

Radna Barbara Nowak powołuje się na opinię Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według której limit punk-
tów sprzedaży alkoholu można określać tylko dla całej gminy, a nie dla jej jednostek pomocniczych, jakimi są dzielnice. PiS w tej sprawie
zwróciło się do wojewody, który ocenia potem ważność uchwał rady miasta. Sekretarz miasta Krakowa Paweł Stańczyk uważa jednak, że
nie ma podstaw do ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały.

To na razie pieśń przyszłości, bowiem radni podczas burzliwej dyskusji zdecydowali, że uchwały dotyczące sytuowania punktów sprzeda-
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ży alkoholu oraz ich limitu będą przeprowadzone w dwóch czytaniach. Drugie czytanie wyznaczono aż na lipiec.

Limit mniejszy o 122, ale realnie o 27

Póki co prezydenckie projekty uchwał zakładają zwiększenie odległości sytuowania punktów sprzedaży alkoholu od przedszkoli, szkół i
kościołów z 50 do 70 metrów. Jeśli uchwała weszłaby w życie, to punkty usytuowane w krótszej odległości nie dostaną pozwolenia na
sprzedaż alkoholu po wygaśnięciu obecnej koncesji. Druga zmiana to ustalanie tej odległości. Pomiar odbywałby się do ogrodzenia, a nie
do najbliższego wejścia w ogrodzeniu.

Druga uchwała prezydenta dotyczy określenia limitu punktów sprzedaży alkoholu, który miałby być zmniejszony o 122. Po zmianach
osobno liczony byłby limit dla sklepów i osobno dla lokali. Obecnie alkohol sprzedaje 1080 lokali i 1289 sklepów (stan na styczeń). Po
stworzeniu dwóch limitów będą one wynosić 1103 dla lokali i 1275 dla sklepów.

Aktualnie z obowiązujących 2500. limitów wolnych jest 95. Co miesiąc średnio wygasa na skutek upływu terminu 20 zezwoleń, są poza
tym cofane, są wydawane nowe. Liczba punktów jest więc bardzo płynna. Koncesje przyznaje się na 3 lata dla sklepów i 5 dla lokali. Po
tym czasie traci się ją i trzeba wystąpić o nową. W zeszłym roku cofnięto 54, a w tym już 21 pozwoleń na sprzedaż alkoholu, głównie za
sprzedaż nieletnim.

Co wynika z powyższego? Że gdyby uchwała weszła w życie już dzisiaj, to okazałoby się, że rzeczywisty limit zmniejszyłby się tylko 27, a
nie o 122 – bo 95 limitów jest wolnych. A jeśli wziąć pod uwagę liczbę sklepów sprzedających alkohol w styczniu – 1289 oraz nowy limit
dla sklepów – 1275, to okazałoby się, że tak naprawdę chodzi o... 14 punktów. Ale jak podkreślamy, liczba punktów jest płynna, więc gdy
uchwała wejdzie w życie – w rok po jej uchwaleniu, to sytuacja może być inna. Choć zapewne nie znacząco.

Mniejszy limit nie zlikwiduje problemu uciążliwych budek z alkoholem

Uchwała nie rozwiązuje jednego z głównych problemów, na który zwracają uwagę mieszkańcy i radni. Chodzi o tzw. osiedlowe budki z
alkoholem. Zmniejszenie liczby punktów o 122 może być zbyt małe, żeby zauważyć tutaj jakąś zmianę. I o to głównie spierali się radni
podczas pierwszego czytania uchwały.

Po pierwsze, są podzieleni ws. nowych limitów. Niektórzy chcieliby, żeby były jeszcze mniejsze, a inni w ogóle nie chcą ich zmieniać, bo
uważają, że nie w tym problem.

- Chodzi o sklepy w kioskach na osiedlach, w których kiedyś sprzedawano kwiaty, chleb, itp. Nie chodzi o sklepy wielkoprzemysłowe. W
tego typu całodobowych kioskach alkoholowych, zwłaszcza w ich otoczeniu, jest po prostu niebezpiecznie – uważa radny Edward Poręb-
ski (PiS).

Po drugie, zwracają uwagę na sposób ustalenia limitu w prezydenckim projekcie. - Te limity ustalono na zasadzie zdrowego rozsądku.
Nie ma rzetelnego monitoringu, nie znamy rzeczywistych potrzeb – uważa Agata Tatara (PiS).

Wielu radnych przytomnie zwracało uwagę, że zmniejszenie limitu punktów alkoholowych spowoduje, że dotychczasowe sklepy będą
tracić pozwolenia losowo i wcale nie zniknę te, które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców.

- Czy ktoś poczuje zmniejszenie liczby punktów? Moim zdaniem nie. Wielu radnych mówi o kłopotliwych kioskach w Nowej Hucie, a doj-
dzie do odebrania pozwolenia na sprzedaż alkoholu w innej dzielnicy. Jaka jest gwarancje, że zlikwidowane zostaną te uciążliwe punkty,
a nie neutralne? Lepiej zwiększyć kontrolę sprzedaży alkoholu nieletnim, lobbować na rzecz wprowadzenia monitoringu w sklepach czy
zabierać koncesje lokalom, gdzie rzeczywiście jest problem – mówił radny Aleksander Miszalski (PO).

Podobnie mówił jego klubowy kolega Jakub Kosek. - To nie wyeliminuje tych rzeczywiście problematycznych sklepów, nie powinniśmy
ograniczać limitów. Bo skończy się tak, że koncesję stracą trzy Lidle, a całodobowa Planeta nadal będzie funkcjonować – mówił radny.

Jak ostatecznie będzie wyglądała zmiana ws. punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie, zdecydują radni. Ale dopiero w lipcu.
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