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RAPoRT z KoNsULTAcJl sPoŁEczNYcH
DoTYczĄcYcH oGRANlczENlA GoDztN sPRzEDAzY NAPoJoW

ALKoHoLoWYcH PRzEzNAczoNYcH Do sPożYclA PozA MlEJscEM
SPRZEDAZY NA TEREN!E JEDNOSTKT POMOCNICZEJ NR 15

SZOPIENICE . BUROWIEC

PRETDMIOT KSNSULTACJI

Przedmiotem konsultacji było ograniczenie godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec.
Proponowane godziny wprowadzenia ograniczenia to 22.00 - 6.00 rano.
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Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii mieszkańców odnośnie propozycji ograniczenia
godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Jednostki Pomocniczej nr L5 Szopienice-Burowiec'
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na terenie Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-
Burowiec.
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Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice'
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone W formie 2 otwartych spotkań orazza pośrednictwem

form ularza konsultacyjnego.

lnformacja o prowadzonych konsultacjach została ogłoszona między innymi poprzez:

1. strony miejskiego portalu internetowego;

2. Biuletyn lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice;

3. plakaty dystrybuowane W dzielnicy (miejskie jednostki, spółdzielnie mieszkaniowe, parafia);

4' miesięcznik Nasze Katowice (wydanie listopadowe);

5. porta le społecznościowe;

6' Biuletyn lnformacyjny Mieszkańca Katowic oraz Biuletyn lnformacyjny Urzędu Miasta Katowice.

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 4G003 Katowice
tel. 32 2593-144,32 2593-654

kor!sultacie@katowice.eu, wwrł'konsultacie.katowice.eu
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otwarte spotkania odbyły się27listopada 2oI9 r. w Miejskim Domu Kultury ''Szopienice - Giszowiec''

przy ul. Hallera 28oraz 28 listopada Ż019 r' w sali gimnastycznej Vl Liceum ogólnokształcącego im.

J. Długosza przy ul. Lwowskiej 2. Notatki ze spotkań stanowią załącznik nr 2 i 3 do raportu.

Formularz konsultacyjny można było uzupełnić w dniach 27 listopada - 11 grudnia: elektronicznie
poprzez stronę www'katowice'eu/konsultacie lub pobrać i wrzucić do urn zlokalizowanych w filii nr 19

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wiosny Ludów 10, filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy

ul. Hallera 28 lub bezpośrednio w Wydziale KomunikacjiSpołecznej (ll piętro, pokój 204, Rynek 13).
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Formularz konsultacyjny zawierał jedno zamknięte pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji, tj. opinii

Ws. Wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6'00 rano sprzedaży napojów alkoholowych

do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Szopienic i Burowca (opcje do wyboru: TAK\NlE\NlE

MAM ZDANTA).

Swoją opinię za pomocą formularza wyraziło 798 osób (online 374,tradycyjnie ąźąosób), 14% ankiet
(114) uznano za nieważne, czego powodem było m'in.: brak danych osobowych na formularzu czY

oddawanie głosów przez mieszkańców spoza Jednostki Pomocniczej nr 15'

Za wprowadzeniem ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Jednostki Pomocniczej

nr 15 opowiedziało się 380 osób (55% biorących udział w konsultacjach), 299 osob (44% biorących

udział w konsultacjach) nie chce wprowadzenia regulacji prawnych w tym zakresie, natomiast 5 osób
nie ma na ten temat zdania.

Czy jest PanlPani za wprowadzeniem ograniczenia
w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów
alkoholowych do spożYcia poza mi€jscem sprzedaży na

terenie Szopienic i Burowca?
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Rys.1 graficzne przedstawienie rozkładu głosów ważnie oddanych, N=684

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec zebranych opinii stanowi załącznik nr 4 do raportu.

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593 -L4Ą, 32 2593- 654
konsultacie@katowice.eu, www,konsultacie.katowice,eu
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W terminie zbierania formularzy konsultacyjnych do Urzędu Miasta Wpłynęły 263 oświadczenia

mieszkańców, wyrażające sprzeciw wobec realizacji pomysłu wprowadzenia ograniczeń nocnej

sprzedaży alkoholu w Jednostce Pomocniczej nr 15i7. oświadczenia nie były zgodne ze Wzorem

formularza konsultacyjnego, określonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 6L7/2oI9
z dnia 29 października 2oL9 r.

Załaczniki:

L. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 611'/2079 z dnia 29 października 20J.9 r.

2. Notatka z otwartego spotkania w dniu 27.11.2019 r.

3. Notatka z otwartego spotkania w dniu 28.11.2019 r.

4. Stanowisko Prezydenta Miasta wobec zebranych opinii

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Rynek 13, tl0-003 Katowice
tel. 32 2593-1t14, 32 2593-654
konsultaci€@kato\łrice.eu, www.konsultacie.katowice.eu


