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Alkohol wraca w pobliże kościołów
PRAWO || Znika kolejny punkt uchwały o nocnej prohibicji. Uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z nim w Olsztynie przestaje obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w odległości mniejszej niż 50 metrów od kościołów.

Fot. Zbigniew Woźniak
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yrok stał się prawomocny, ponieważ strony nie
wniosły skargi
kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przypomnijmy, uchwałę
określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu i zasady lokalizacji takich
miejsc w Olsztynie zaskarżył
właściciel Qźni Muzycznych
Klimatów. To jedyny lokal na
Starym Mieście znajdujący się
w odległości mniejszej niż 50
metrów od kościoła.
WSA stwierdził, że organ nie
może postępować w sposób
arbitralny i dowolny, jak było
w tym przypadku. Rada Miasta

Witold Młynarczyk: O starówce mówi się, że upada. Od stycznia zamknęły się 4 lokale
w żaden sposób nie uzasadniła
też wprowadzonego przez siebie ograniczenia.
— To wyrok bez precedensu
w skali kraju — mówi Witold
Młynarczyk, właściciel Qźni
Muzycznych Klimatów.
I precyzuje: — Gdzie były badania społeczne i interes lokalny? Przecież lokal, który pada,
to stracone podatki. Oprócz
dochodowego, są opłaty koncesyjne, ZUS. Miasto się tego
własnoręcznie pozbywa.
Robienie czegoś pod górę
przeciw mieszkańcom do niczego dobrego nie prowadzi. A o
starówce mówi się przecież, że
upada. Podkładanie kłód pod
nogi, czyli np. myślimy o tym,
czy starczy nam na adwokata
lub czy jeszcze nam starczy,
czy może lepiej zamknąć interes, nie jest dobre. Od stycznia
zamknęły się 4 lokale.
Na starówce mamy około 80
przedsiębiorców. Jak to wszystko zacznie padać, to starówka
upadnie. Nikt nie zwróci mi
również czasu, który straciłem
na latanie po sądach czy pieniędzy na adwokata. W wielu
miastach starówki działają
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ODKRYJ NIEBO

BAL KARNAWAŁOWY
W HOTELU KOPERNIK
2 marca 2019
Gala wyborów Miss Warmii i Mazur 2019
( godz. 19:00-21:00)
Muzyczna gwiazda wieczoru Norbi

Magiczny występ Just Edi Show
( ﬁnalista „Mam talent”)
wiele innych niespodzianek

PODCZAS BALU ZAPEWNIAMY
Dobrą zabawę do białego rana
Uroczystą kolację od szefa kuchni
Wyjątkowe menu serwowane na szwedzkich bufetach
Butelkę alkoholu na parę

Alkoholu w Olsztynie
nadal nie kupimy
od godz. 22 do 6 rano.

Nie jestem za tym, aby alkohol
był wszędzie, dla każdego i bez
ograniczeń. Ale uważam, że jak
ktoś przepisowo uruchamia
swój lokal czy biznes, to musi
mieć poczucie stabilizacji, nie
może obawiać się, że za jakiś
czas czyjś wymysł zrujnuje jego
pracę”.
„Totalna bzdura z tymi 50 metrami. Nawet kompletnie pijany przejdzie po kolejną ﬂaszkę
55 a nawet 60 metrów”.
Nie brakowało też głosów
przeciwnych:
„Najważniejsze, żeby człowiek mógł się spokojnie napić.
W Polsce alkohol jest dostępny,
jak woda. Można kupić wszędzie, niedrogo i ludzie myślą, że
to chyba zdrowe, skoro można
wszędzie kupić ”.
W uchwale wciąż pozostają
zapisy ograniczające usytuowanie punktów sprzedaży alkoholu w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkół, burs
i internatów, oddziałów terapii
uzależnień, poradni i innych
placówek świadczących pomoc osobom uzależnionym,
a także schronisk dla bezdomnych oraz ośrodków wsparcia
dla dzieci i młodzieży. Alkoholu
w Olsztynie nadal nie kupimy
też od godz. 22 do 6 rano.
Paweł Jaszczanin
p.jaszczanin@gazetaolsztynska.pl
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Rezerwacja miejsc:
recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info
+48 89 522-99-29
+48 669-999-057

Cena: 210 zł/osoba
start godzina 19:00

we współpracy np. z miejskimi
ośrodkami kultury. Może idźmy
w tym kierunku, zamiast utrudniać życie przedsiębiorcom? Za
to, co wydałem na adwokata,
mógłbym zorganizować kilka
koncertów, promować kulturę.
— Pamiętajmy, że to była
propozycja Miejskiego Zespołu Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnień. W ich ocenie 50 metrów
było ważne, ale w ocenie sądu
niekoniecznie — komentuje
Łukasz Łukaszewski, radny
Koalicji Obywatelskiej. — Kościół też o to nie wnioskował,
choć z tego, co wiem, MZPiTU
zapytał kościół o ten punkt
uchwały. Cała ta sytuacja nie
była w ogóle potrzebna — podkreśla Łukaszewski. — Należało odejść od tego jeszcze przed
wyrokiem, o co wnioskowaliśmy, a tak powstało zbędne
zamieszanie.
MZPiTU argumentował, że
problemem nie są sprzedawcy,
a kupujący.
— Policja kompletnie nie
radzi sobie z tym problemem.
Popatrzmy więc, jak inni sobie z tym radzą, choćby Litwa,
gdzie w całym kraju obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu
od godziny 22. Nocna sprzedaż
przynosi same szkody, a zyski
tylko nielicznym. Wszędzie na
świecie dostęp do alkoholu jest
ograniczony, są obostrzenia, bo
alkohol nie jest takim samym
towarem jak gumka do majtek.
A w Polsce mamy największą
dostępność do alkoholu w całej
Europie — powiedział w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”
Błażej Gawroński, dyrektor
MZPiTU.
Sprawę opisaliśmy też na naszej stronie. Pojawiło się wiele
komentarzy.
„Najpierw dali zezwolenie
na otwarcie pubu, człowiek
legalnie otworzył knajpę, aby
po paru latach zamknąć ją, bo
ktoś uroił sobie jakiś zakaz?
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