
Stanowisko klubu radnych PiS w Markach w stosunku do projektu uchwały Tomasza Paciorka  

w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w Markach w godz. 23:00-6:00. 

Cały klub radnych PiS zagłosował przeciwko temu projektowi uchwały ponieważ:  

1. Autor projektu powinien go merytorycznie uzasadnić a tego nie zrobił. Tomasz Paciorek jako autor 

projektu nie przedstawił żadnych udokumentowanych danych, które ukazywałby, że istnieje 

jakikolwiek problem społeczny związany ze sprzedażą alkoholu w Markach w godz. 23:00-6:00. Nie był 

w ten sposób w stanie obronić tez, które wg niego przemawiały za wprowadzeniem niniejszego 

ograniczenia.  

2. Nigdy jako klub radnych nie spotkaliśmy się z żadną informacją od mieszkańców aby życzyli sobie 

wprowadzenia tego zakazu. Co więcej po pobieżnych konsultacjach otrzymaliśmy informacje mówiące 

o tym, iż mieszkańcy są wręcz przeciwni wprowadzeniu takiego zakazu.  

3. W trakcie dyskusji pojawiły się wątki ukazujące, że wprowadzenie takiego zakazu mogłoby wręcz 

zaszkodzić sytuacji społecznej w Markach jak np. powstawanie nielegalnych punktów sprzedaży  

z alkoholem niewiadomego pochodzenia, który nie dość, że byłby poza kontrolą fiskalną (powstałaby 

tzw. szara strefa/czarny rynek) to również taki alkohol narażałby na szwank zdrowie konsumentów tj. 

mieszkańców Marek. Ponadto taka nielegalna nocna sprzedaż odbywałaby się najprawdopodobniej w 

miejscach niedostępnych dla monitoringu miejskiego co prawdopodobnie przyczyniłoby się do wzrostu 

przestępczości pospolitej na tle rozbojowym w ich pobliżu.  

4. Autor projektu nie przedstawił Radzie żadnego sposobu, oraz żadnej przewidywanej formy w jakiej 

miasto miałoby egzekwować przestrzeganie niniejszego zakazu. Podsumowując: Jako klub radnych 

uważamy, że wszelkie prawo, również lokalne, które zmierza w kierunku ograniczania swobód 

obywatelskich nie jest właściwe jeżeli nie występują ku temu niepodważalne przesłanki jak np. 

bezpieczeństwo mieszkańców. W tym przypadku nie udowodniono jakoby wprowadzenie zakazu 

sprzedaży alkoholu w Markach w godz. 23:00-6:00 miało jakikolwiek pozytywny wpływ dla miasta  

i jego mieszkańców. Wręcz przeciwnie – wprowadzenie niniejszego zakazu powoduje ryzyko powstania 

szarej strefy i narażanie zdrowia mieszkańców alkoholem niewiadomego pochodzenia. Przyniosłoby to 

na pewno straty materialne dla mareckich przedsiębiorców, dla budżetu lokalnego, dla budżetu 

państwa, naraziłoby to zdrowie mieszkańców, a także utrudniłoby im dostęp do usługi w sposób 

naruszający wolność obywatelską bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Jako klub radnych PiS 

nie mogliśmy poprzeć tak daleko idącego projektu, który nie miał żadnego merytorycznego 

uzasadnienia.  
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