UCHWAŁA NR LIV/1114/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonych przez Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik
Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)
dotyczącej funkcjonowania barek w rejonie Bulwaru Czerwieńskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U.
z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji
i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) dotyczącej funkcjonowania barek
w rejonie Bulwaru Czerwieńskiego w zakresie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na barce
„Aquarius” uznaje petycję za niezasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do Uchwały Nr LIV/1114/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 października 2016 r.
W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa petycja zgłoszona przez Pana
(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.);
jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK
w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) w sprawie wprowadzenia wobec właścicieli barki
„Aquarius” oraz innych barek zlokalizowanych w okolicy Bulwaru Czerwińskiego:
1. zakazu prowadzenia imprez przy użyciu sprzętu nagłaśniającego po godzinie 22.00;
2. zakazu sprzedaży alkoholu na barce;
3. oraz nakazania utrzymania czystości w otoczeniu barki w promieniu 25 metrów.
W dniu 3 sierpnia 2016 r. treść petycji przekazana została do Prezydenta Miasta Krakowa celem
przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa informacji umożliwiających zajęcie
stanowiska wobec złożonej petycji.
W odpowiedzi na wystąpienie, Prezydent Miasta Krakowa przekazał w dniu 29 sierpnia 2016 r.
szczegółowe informacje w sprawach będących przedmiotem petycji. Wynika z nich,
iż w kompetencji Rada Miasta Krakowa leży uprawnienie do wprowadzenia czasowego lub stałego
zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Uprawnienie to
wynika z przepisu art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). W przysłanych
wyjaśnieniach obszernie przedstawione zostały uregulowania prawne warunkujące ubieganie się
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz okoliczności do cofnięcia
wydanego zezwolenia. Prezydent Miasta Krakowa poinformował, iż aktualnie zostało wszczęte
postępowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na barce „Aquarius” przy
Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie. W tym celu Wydział Spraw Administracyjnych wystąpił do
właściwych terenowo jednostek Policji i Straży Miejskiej z wnioskiem o wykaz i opis interwencji,
podejmowanych w stosunku do przedmiotowego lokalu.
Mając zatem na względzie podjęte działania w celu cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na barce „Aquarius” przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie, niezasadnym jest
podejmowanie przez Radę Miasta Krakowa uchwały o czasowym lub całkowitym zakazie
sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
Pozostałe kwestie będące przedmiotem petycji, leżą poza kompetencjami Rady Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie petycji nastąpiło w oparciu o informacje dostarczone przez Prezydenta Miasta
Krakowa. Komisja Główna RMK po zapoznaniu się z ich treścią ustaliła zarekomendowanie
Radzie Miasta Krakowa podjęcia uchwały o uznaniu petycji w części dotyczącej częściowego lub
stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na
Barce „Aquarius” za niezasadną.
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