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 Wrocław, dnia 25 czerwca 2018 roku 

Stowarzyszenie Libertariańskie 
ul. Rynek 56/57 
50-116 Wrocław 
www.slib.pl 
 
Osoba upoważniona do kontaktu: 
Marek Granowicz 
marek.granowicz@slib.pl 

 

  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego Wrocławia 
ul. G. Zapolskiej 4 
50-032 Wrocław 

wzd@um.wroc.pl 
 

W związku z Konsultacjami społecznymi w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie miasta Wrocławia Stowarzyszenie Libertariańskie pragnie 
wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian. 
 
W uzasadnieniu projektu czytamy, że liczba punktów sprzedaży w przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców jest we Wrocławiu niższa niż: w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, 
Gdańsku i Łodzi. Tymczasem proponowane limity dotyczące liczby zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży są maksymalnie o 7% wyższe 
niż obecna liczba aktywnych zezwoleń. Co więcej, maksymalna liczba zezwoleń typu „A” 
w handlu ma być zgodnie z uzasadnieniem niższa niż dotychczas, skutkując zmniejszeniem 
liczby takich punktów sprzedaży poniżej poziomu z 2013 r. Limit ten jest ponadto zaledwie 
o 5% wyższy niż limit pozwoleń typu „B”, co wydaje się być całkowicie sprzeczne ze zdrowym 
rozsądkiem i celami polityki zwalczania alkoholizmu, która powinna dążyć do zmniejszenia 
konsumpcji wysokoprocentowych alkoholi na rzecz niskoprocentowych. 
 
Proponowane ograniczenia są również w oczywisty sposób ograniczeniem wolnego rynku 
i konkurencji. W związku z opisaną w uzasadnieniu wysoką dynamiką wydawania oraz 
wygaszania zezwoleń może dochodzić do sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie mógł wejść 
na rynek z racji braku dostępnych zezwoleń. W połączeniu z, również opisanym 
w uzasadnieniu, wysokim zróżnicowaniem rozmieszczenia punktów sprzedaży, 
doprowadziłoby to do zmniejszenia jakości usług dostępnych dla mieszkańców na konkretnym 
obszarze. 
 
Postulujemy, aby proponowane limity wzrosły do co najmniej: 
a) w przypadku handlu 

1) na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 1250 zezwoleń; 
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2) na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
- 1100 zezwoleń; 
3) na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu - 1050 zezwoleń; 

b) w przypadku gastronomii 
1) na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 1050 zezwoleń; 
2) na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
- 800 zezwoleń; 
3) na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu - 600 zezwoleń. 

 
Liczymy na pozytywne zaopiniowanie naszego wniosku. 
 
 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Granowicz 

Koordynator oddziału wrocławskiego 
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