
 
 

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia 
ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) 
 

1. Przedmiot konsultacji. 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.                
z 2018 roku, poz. 994) oraz §3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Sosnowca. 
 

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach. 
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy 
miasta Sosnowca.  
 

3. Termin konsultacji.  
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 09 lipca 2018r. do 23 lipca 2018r.  
 

4. Forma i tryb konsultacji.  
Konsultacje przeprowadzono poprzez w formie ankiety elektronicznej dostępnej na portalu 
www.sosnowiec.pl oraz ankiety tradycyjnej dostępnej w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego. 
 

5. Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane:  
a) w formie papierowej do skrzynki usytuowanej w budynku głównym Urzędu Miejskiego 

w Sosnowcu, 
b) drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.sosnowiec.pl, 
c) na platformie konsultacji społecznych: www.konsultacje.sosnowiec.pl, 

 

6. Uwagi dodatkowe:  
a) za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Rozwoju 

i Przedsiębiorczości;  
b) informacje o prowadzeniu konsultacji społecznych ukazały się:  

 na stronach internetowych, w tym: www.sosnowiec.pl, 
www.konsultacje.sosnowiec.pl,  

 

7. Raport z analizy zgłoszonych uwag. 
Niniejszy Raport jest wynikiem podsumowania zgłoszonych opinii w trakcie trwania 
konsultacji. 
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WYNIKI KONSULTACJI ORAZ OPINIE I UWAGI 
 

 
Ogółem wypełniono i złożono 49 ankiet w tym 48 w wersji tradycyjnej i 1 ankietę w wersji 
elektronicznej. 
Na pytanie „Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)” uzyskano poniższe 
odpowiedzi: 
Dla wariantu A (ograniczenie godzin sprzedaży w godzinach od 22.00 do 6.00) - odpowiedzi na 
TAK udzieliło 16 osób 
Dla wariantu B (ograniczenie godzin sprzedaży w godzinach od 24.00 do 6.00) - odpowiedzi na 
TAK udzieliły 3 osoby 
9 osób zakreśliło odpowiedź TAK w wariantach A i B . 
21 osób zakreśliło odpowiedź NIE w wariantach A i B. 
 

Podsumowując wypowiedzi zamieszczone na forum konsultacji (łącznie 17):  
15 opinii jest przeciw ograniczeniu godzin sprzedaży 
2 opinie uwzględniają inny wariant ograniczenia godzin sprzedaży 
0 opinii popierających ograniczenie godzin sprzedaży 
 

 
Ponadto w formularzach znalazły się poniższe opinie i uwagi:  
 

 Konieczność wprowadzenia większej ilości patroli policyjnych/Straży Miejskiej 

 Ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu zmniejszy zakłócanie „ciszy nocnej” 

 Cisza, spokój, brak pijących na ulicach przed sklepami 

 Zmniejszenie się ilości spożywanego alkoholu w wyniku ograniczenia jego dostępności             

w godzinach nocnych 

 

 Efektem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych będzie powstawanie „melin” 

czyli powróci na szeroką skalę nielegalny handel alkoholem 

 Ograniczanie godzin handlu to rujnowanie drobnych przedsiębiorców 

 Wprowadzenie zakazu nie wpłynie na poprawę porządku publicznego i ma negatywny 

wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 


