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Pan
tukasz Sgk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg W sprawie zak’récania spokoju mieszkaficom
Czyiyn, przekazanq przez Pana Rafa1‘a Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa
8 lipca 2022 r., uprzejmie informujg.

Podmiotem prowadzqcym dzia’ra|noéé gospodarczq, 0 ktérym mowa W interpelacji,
organizujacym Wydarzenia na terenie hali przy ul. Centralnej 41A jest ,,M0lo" Sp. z 0.0.
z siedzibq W Krakowie przy ul. Poznafiskiej 10/70. Informacje 0 nim sq d0st<-;-zpne W Krajowym
Rejestrze Sqdowym ohttps://wwW1gQv.pol/Web/sprawiedflwosclwyszoukiwarlgarkrs1.

W dniu 23 czerwca 2022 r. do Urzedu Miasta Krakowa Wp’ryna_’r wniosek ,,Mo|o”
Sp. z 0.0., z siedzibq W Krakowie, ul. Poznafiska 10 Iok. 7O 0 wydanie zezwolefi na sprzedai
i podawanie napojéw alkoholowych kat. ABC, tj. 0 zawartoéci alkoholu do 4,5% oraz piwa,
powyiej 4,5% do 18% oprécz piwa oraz poWy2ej 18%, przeznaczonych do spoiycia
W miejscu sprzedaiy, tj. W lokalu przy ul. Centralnej 41A W Krakowie. Wniosek z0sta’r
uzupe+niony o Wymagane art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. 0 Wychowaniu
W trzeéwoéci i przeciwdziafaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 2 péin.
zm.) dokumenty W postaci tytu’ru prawnego do lokalu (umowa najmu) oraz decyzji
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Krakowie 0 zatwierdzeniu zak1‘adu.
Postanowieniem z dnia 4 lipca 2022 r. Miejska Komisja Rozwiqzywania Probleméw
Alkoholowych W Krakowie pozytywnie Zaopini0Wa’ra wniosek ,,Molo” Sp. z 0.0. 0 wydanie
zezwolefi na sprzedai i podawanie nap0jc'>W alkoholowych Wszystkich kategorii W lokalu
zlokalizowanym W Krakowie przy ul. Centralnej 41A. Komisja uzna’ra, ie W uchwale
nr CVII/2739/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. W sprawie zasad usytuowania
no terenie Gminy Miejskiej Krakow miejsc sprzedaiy i podawania napojow alkoholowych (D2. Urz. Woj.
Ma’r0poI. z dnia 19 lipca 2018 r. poz. 5233), nie przewidziano ograniczefi W usytuowaniu punktéw
sprzedaiy napojow alkoholowych przeznaczonych do spoiycia W miejscu sprzedaiy. Komisja
stWierdzi+a rowniei, 2e W zwiqzku z tym, 2e limit punktow sprzedaiy ustalony W uchwale
nr CVI |/2740/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. Wsprawie ustalenia dla terenu Gminy



Miejskiej Krakow maksymalnej Iiczby zezwoleri na sprzedai napojéw alkoholowych przeznaczonych do
spoz'ycia poza miejscem sprzedaéy jak i W miejscu sprzedaiy (Dz. Urz. Woj. Maiopol. 2 dnia 19 Iipca
2018 r. poz. 5234) nie jest Wyczerpany, to wydanie zezwolefi na sprzedai napojow
alkoholowych dla Wskazanego punktu sprzedaiy nie narusza WW. przepisow prawa
miejscowego.

Naleiy podkreslié, 2e zezwolenie na sprzedai napojow alkoholowych nie jest decyzja
uznaniowa. Oznacza to, 2e W przypadku gdy przedsiebiorca przedstawi Wszystkie Wymagane
prawem dokumenty, a Wnioskowany punkt sprzedaiy alkoholu speinia Wymogi okreslone
W ustawie oraz aktach prawa miejscowego (limit punktow sprzedaiy, zasady usytuowania
od obiektc'>W chronionych, miejsca i obszary, na ktorych nie moina prowadzié sprzedaiy
alkoholu), organ administracji jest zobowiazany Wydaé zezwolenie na sprzedai alkoholu.
W mysl bowiem art. 42 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (tekst jednolity
Dz. U. 2 2021 r. poz. 162 z péin. zm.) "Organ zezwaiajqcy udziela zezwolenia na wykonywanie
dziaialnoéci gospodarczej przedsiebiorcy speiniajqcemu Wymagane prawem warunki uzyskania
zezWoIenia”. Odmowa Wydania zezwolenia nastepuje W przypadku gdy wniosek dotyczy miejsc,
obszaréw Iub obiektéw, gdzie z ustawy Iub z przepiséw prawa miejscowego zabroniona jest
sprzedai napojéw alkoholowych.

Reasumujac, przedsiebiorca zioiyi Wszystkie Wymagane prawem dokumenty i W takiej
sytuacji brak byto podstaw prawnych do odmovvy Wydania zezwolenia na sprzedai napojéw
alkoholowych.

Niezaleinie od poWy2szego informuje, 2e W bieiacym roku Strai Miejska Miasta
Krakowa otrzymata trzy zgtoszenia interwencyjne dotyczace zaktocania spokoju Iub
spoczynku nocnego z terenu nieruchomosci przy uI. Centralnej 41A, gdzie mieszcza sie rc'>WnieZ
inne Iokale. Interwencje zostaiy zgioszone 5 czerwca. Dwie sposrod interwencji dotyczyiy
klubu ,,I\/lolo”. Strainicy, ktorzy przybyli na miejsce nie stwierdzali, aby z klubu dochodziia
gioéna muzyka, a osoby ktére zgiaszaty interwencje nie decydowaiy sie na Wystapienie
W charakterze swiadka. W zwiazku z tym Strai Miejska Miasta Krakowa nie Wszczynaia
czynnoéci W sprawie o vvykroczenie okreslone W art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
W)/I(I'OCZ8I’I (tekstjednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z poin. zm.).

W dniu 26 maja 2022 r. Zarzad Rady Dzielnicy XIV Czyiyny poinformowat Komisariat
Policji VIII W Krakowie 0 Wpiywajacych skargach od mieszkaficow ul. Centralnej na mieszczacy
sie W pobliiu kiub ,,MoIo". Mieszkaficy skar2yIi sie przede Wszystkim na zaktécenie ciszy
W porze nocnej. W Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD) Komendy Miejskiej Policji
W Krakowie od 14 maja br. zarejestrowano 7 interwencji dotyczacych zakiécenia spoczynku
nocnego.

Powyisze materiaty zostaiy przekazane do Ogniwa ds. Wykroczefi Wydziaiu Prewencji
Komisariatu Policji VIII W Krakowie, gdzie sa prowadzone czynnoéci pod katem naruszenia
przepisow okreslonych W art. 51 kW — zarejestrowane pod znakiem sprawy RSOW 1976/22.
Z Wpiséw zarejestrowanych W SWD Wynika, ie zgtaszajacy zaktécenia chcieli pozostaé
anonimowi, ewentualnie oswiadczali, 2e nie sa zainteresowani prowadzeniem postepowania
W tej sprawie. Aktuainie Policja prowadzi czynnosci majace na celu szersze sprawdzenie
prowadzonej dziaialnosci.

W zwiazku z zaistniatymi Watpliwosciami co do prawidiowosci sposobu uiytkowania
obiektu przez firme ,,MoIo” Sp. z 0.0., W tym jego dostosowaniem do organizacji Wydarzefi
muzycznych W dawnych halach Expo, Wydziai Ksztattowania §rodoWiska Urzedu Miasta
Krakowa Wystapi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowianego W Krakowie - Powiat
Grodzki o przeprowadzenie kontroli zgodnosci uiytkowania hali, jako miejsca organizacji
koncertéw, 2 Wymaganiami prawa budowlanego.



Kwestia emisji hatasu powodowana praca instaiacji nagiaéniajacej W trakcie Wydarzefi
muzycznych zostanie rozstrzygnieta po zajeciu stanowiska przez PINB, albowiem organ
ochrony srodowiska mo2e Wszczaé postepowanie W przedmiocie Wydania decyzji
o dopuszczalnym poziomie hatasu jedynie do obiektow dziatajacych zgodnie z Wymogami
prawa budowlanego. O daiszych czynnosciach W sprawie bedzie Pan Radny informowany przez
Wydziai Ksztattowania 5rodoWiska UMK.
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Otrzymuja:
1. Adresat
. Strai Miejska Miasta Krakowa
. Komenda Miejska Policji W Krakowie

Wydziai Ksztattowania 5rodoWiska
. Wydziai Spraw Administracyjnych
. Wydziai Bezpieczeifistwa i Zarzadzania Kryzysowego
. Biuletyn Informacji Publicznej
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