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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA GODZIN SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM 

SPRZEDAŻY NA TERENIE DZIELNICY NR 3 ZAWODZIE 

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI 

Przedmiotem konsultacji było ograniczenie godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Dzielnicy nr 3 Zawodzie. Proponowane godziny 

wprowadzenia ograniczenia to 22.00 – 6.00 rano. 

CEL KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii mieszkańców odnośnie propozycji ograniczenia 
godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy nr 3 Zawodzie. 
 

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI 
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na terenie Dzielnicy nr 3 Zawodzie. 
 

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 
 

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTACJI  

Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem nr 2777/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 

października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. ograniczenia godzin 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 

Dzielnicy nr 3 Zawodzie.  

Informacja o prowadzonych konsultacjach została ogłoszona między innymi poprzez: 

1. strony miejskiego portalu internetowego; 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice; 

3. plakaty dystrybuowane w dzielnicy; 

4. miesięcznik Nasze Katowice; 

5. portale społecznościowe; 

6. Biuletyn Informacyjny Mieszkańca Katowic oraz Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Katowice.   
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania oraz za pośrednictwem 

formularza konsultacyjnego.  

Otwarte spotkanie odbyło się 21 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury „Bogucice 

– Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13a.  

Formularz konsultacyjny można było uzupełnić od 16 do 30 listopada 2022 r. elektronicznie poprzez 

stronę www.katowice.eu/konsultacje. Pracownicy urzędu zapewnili wsparcie w wypełnieniu ankiety 

w trakcie spotkania konsultacyjnego. 

 

ZEBRANE OPINIE 

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 Zawodzia.  

Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano 

sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Zawodzia?” można 

było udzielić jednej z trzech odpowiedzi - opcje do wyboru: TAK\NIE\NIE MAM ZDANIA. 

Swoją opinię za pomocą formularza wyraziło 351 osób, 29% głosów (102 ankiet) uznano za nieważne, 

czego powodem było m.in.: brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu czy oddawanie 

głosów przez mieszkańców spoza dzielnicy czy miasta. 

Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy nr  3 

opowiedziały się 185 osoby (74 %), 62 osoby (25 %) chcą wprowadzenia regulacji prawnych  

w tym zakresie, 2 osoby (1%) nie mają zdania w tym temacie. 

 

Rys.1 graficzne przedstawienie rozkładu głosów ważnie oddanych, N=249 
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Większość osób zabierających głos podczas dyskusji w trakcie spotkania konsultacyjnego deklarowała 

się jako przeciwnicy wprowadzenia „nocnej prohibicji”, notatka ze spotkania jest załącznikiem nr 2 do 

raportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 2777/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 października 2022 r. 

2. Notatka z otwartego spotkania w dniu 21.11.2022 r. 

3. Stanowisko Prezydenta Miasta wobec zebranych opinii 
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