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Szanowna Rada Miasta 
Wodzisławia Śląskiego

PETYCJA

Szanowni Radni,

zwracamy się z prośbą o wprowadzenie na terenie parku Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim strefy z
odstępstwem od zakazu spożywania alkoholu. Wnosimy o ustanowienie odstępstwa na spożywanie napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 12% do godziny 21:00. Jako strefę z odstępstwem proponujemy
teren rekreacyjny ze stolikami i grillem (załącznik) na terenie parku Trzy Wzgórza.

Z  dniem  9  marca  tego  roku  weszła  w  życie  ustawa  o  zmianie  ustaw  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  (zwana  dalej
„nowelizacją ustawy”, Dz.U. z 2018, poz. 310). Nowelizacja ustawy przyznaje Radzie Miasta możliwość
wprowadzenia w określonym miejscu na terenie gminy odstępstwa od wprowadzonego przez nią zakazu
spożywania środków alkoholowych w miejscach publicznych (art.  14 ust.  2b ustawy o  wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Dotychczasowa praktyka spożywania alkoholu na omawianym terenie pokazuje, że decyzja o wprowadzeniu
odstępstwa w tym miejscu nie doprowadzi do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ani nie
będzie wpływać negatywnie na politykę społeczną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Mieszkańcy
Wodzisławia pokazali, że mogą w miłej i spokojnej atmosferze spożywać tam napoje alkoholowe. Tajemnicą
Poliszynela  jest  bowiem  „przymykanie  oka”  przez  straż  miejską  na  picie  alkoholu  przy  stolikach  we
wskazanym miejscu. Wskazany teren jest bezpieczny, nowoczesny, monitorowany i zaopatrzony w kosze na
śmieci, co wpływa pozytywnie na odpowiedzialne zachowania ludzi. 
Pozytywne  rozpatrzenie  niniejszej  petycji  sprawi,  że  zalegalizowany  zostanie  czyn,  który  jest  obecnie
powszechny na tym obszarze. Wodzisław byłby  pierwszym miastem na Śląsku, które zliberalizuje przepisy,
co zaowocuje pozytywnym nagłośnieniem w mediach ogólnopolskich. 

Do petycji dołączamy listę z podpisami pełnoletnich osób, które popierają wydzielenie strefy „picia pod
chmurką” w Wodzisławiu Śląskim.

Wyrażamy zgodę  na ujawnienie na stronie internetowej  podmiotu rozpatrującego petycję  lub urzędu go
obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust.
1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
Wnosimy o przesłanie odpowiedzi wyłącznie w formie elektronicznej na adres: kontakt@wodzislaw20.pl
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zał. 1 – rzut na teren rekreacyjny, o którym mowa w petycji
zał. 2 – lista podpisów osób popierających petycję
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