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                                                                                            Namysłów, dnia 16 sierpnia 2022 r.  

Or.152.8.2022.AL           

    

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

 Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 

Dz.U. 2018 r., poz. 870) zawiadamiam, że Państwa petycja z dnia 11 lipca br. w sprawie 

zakłócania ciszy nocnej przy ul. Wały Jana III oraz przy pl. Wolności w Namysłowie, została 

uznana za bezzasadną.  

Uzasadnienie: 

 W dniu 21 lipca 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęła petycja mieszkańców Namysłowa 

skierowana do Burmistrza Namysłowa, reprezentowana przez (anonimizacja)   

w sprawie zakłócania ciszy nocnej w związku z prowadzonymi działalnościami 

gospodarczymi przy ul. Wały Jana III oraz przy pl. Wolności w Namysłowie.   

W przedmiotowej sprawie zostało wskazane, iż zakłócanie porządku w porze nocnej 

spowodowane jest w głównej mierze przez klientów lokalów usługowych i sklepów. 

W przepisach prawa brak jest legalnej definicji ciszy nocnej. Ciszę nocną przyjmuje 

się jedynie zwyczajowo w godzinach pomiędzy 22 a 6 rano. Zgodnie z  art. 51 §  1                       

ustawy z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. 

zm.),  kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek 

publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze 

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Przypadki naruszeń określonych art. 51 §  1 

należy każdorazowo zgłaszać na Policji. W myśl art. 1 ust. 2  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.), do podstawowych zadań Policji należy 

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych. Funkcjonariusze Policji są uprawnieni m.in. do nałożenia grzywny w drodze 

mandatu karnego za popełnione wykroczenia. Podkreślić należy, że Burmistrzowi 

Namysłowa nie przysługują żadne środki prawne mające na celu ukaranie osób naruszających 

przepisy kodeksu wykroczeń.  

Kolejnym istotnym aspektem w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż przedsiębiorcy 

mają zagwarantowaną w przepisach prawa swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. 
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W myśl art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 z późn. zm.), podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej 

jest wolne dla każdego na równych prawach. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ograniczenie 

wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze 

względu na ważny interes publiczny. Wprowadzenie nakazu funkcjonowania lokali czy 

sklepów w określonych godzinach przez Burmistrza Namysłowa było by działaniem 

bezprawnym  i naruszało by swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jednocześnie, informuję, że wniosek o zwiększenie ilości patroli Policji przy ul. Wały 

Jana III, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Obrońców Pokoju oraz pl. Wolności należy skierować 

do Komendanta Powiatowy Policji w Namysłowie. 

W związku z powyższym Państwa petycja jest bezprzedmiotowa. Burmistrz 

Namysłowa nie może podejmować działań niezgodnych z prawem oraz naruszać kompetencje 

i obowiązki innych podmiotów, w tym przypadku Policji.  

                                                                                                    BURMISTRZ 

                                                                                               /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

                                                            

 

                                                                     Pouczenie:  

 Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi. 

  

 

Otrzymuje: 

(anonimizacja) 

 

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie  


