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Na podstawie art.13.ust.1.ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t .j. Dz. U. 2017 r. 

poz.1123), w związku z petycją , która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 23 czerwca 

2017 r. informuję iż petycja oraz sposób jej załatwienia została opublikowana na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku ( pod adresem: 

http://www.bip.drezdenko.pl/2560, petycje.html). 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 23.06.2017 r. do Burmistrza Drezdenka wpłynęła petycja złożona przez mieszkańców 

Drezdenka dotycząca likwidacji sklepu w Drezdenku przy ul. Krakowskiej 15 z całodobową 

sprzedażą napojów alkoholowych bądź ograniczenia sprzedaży alkoholu do godzin 

wieczornych. 

Właścicielem sklepu jest Media Star Spółka z o.o.,70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 38b/1, 

który posiada zezwolenia nr GG.7340.1.21A.2013, nr GG.7340.1.21B.2013 oraz nr 

GG.7340.1.21C.2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w/w są wydane na okres od 2013.08.05 do 

2017.08.04. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży może być prowadzona w godzinach otwarcia punktu i na właścicielu ciąży 

obowiązek przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

Na podstawie art.18 ust.10 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1987 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta )  

organ zezwalający cofa w przypadku : 

 nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych; 

 powtarzającego się co najmniej dwukrotnie, w okresie 6 miesięcy, w miejscy sprzedaży 

i okolicy, zakłócenia porządku publicznego, w związku ze sprzedażą napojów 

alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt  nie powiadamia 

organów powołanych do ochrony porządku publicznego. 

Informuję również, że brak jest podstaw prawnych do likwidacji sklepu. Wynika to z art. 6 ust.1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. 2016 r. 

poz.1829 ze zm.) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest 

wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami 

prawa. Natomiast istnieją przesłanki do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zgodnie z art.18 ust.10 pkt 2 i 3 z dnia 26.10.1987 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wystąpiłem pismem nr GG.7340.5.23 z dnia 7 lipca br. do Komisariatu Policji w Drezdenku  o 

informacje dotyczące uciążliwości wynikających z prowadzenia całodobowej sprzedaży 

napojów alkoholowych punkcie sprzedaży detalicznej w  Drezdenku, ul. Krakowska 15 prosząc 

o szczegółowy wykaz interwencji policjantów i czego one dotyczyły za okres od 1 stycznia br. 

do 30 czerwca br.  

http://www.bip.drezdenko.pl/2560,%20petycje.html


W dniu dzisiejszym skierowałem pismo do Prezesa Zarządu Media  Star spółka z o.o. w 

Szczecinie, informując go o uciążliwościach zgłaszanych przez mieszkańców  wynikających z 

prowadzenia całodobowej  sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej 

Drezdenku ul. Krakowska 15. 

Mieszkańcy oddzielnym pismem zostaną  poinformowani o podjętej decyzji po otrzymaniu 

informacji od właściciela sklepu jak również od komendanta policji. 

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t .j. Dz. U. 2017 r. 

poz.1123), petycja oraz sposób jej załatwienia została umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

 

sporządziła : Jadwiga Baran 

 

  
 


