
ZARZĄDZENIE NR 611/2019 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. ograniczenia godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej

nr 7 Załęże

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 
506 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXVIII/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4873) oraz z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Katowice w przedmiocie ograniczenia 
godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 
Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże.

§ 2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii mieszkańców odnośnie propozycji ograniczenia 
godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże.

§ 3. Konsultacje społeczne rozpoczną się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia a zakończą 31 
grudnia 2019 r.

§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże.

§ 5. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania oraz za pośrednictwem 
formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6. Informacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogłoszona między innymi poprzez:

1. strony miejskiego portalu internetowego;

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice;

3. plakaty rozdystrybuowane w dzielnicy.

§ 7. Opinie uczestników konsultacji będą zbierane na dwa sposoby, bezpośrednio w trakcie otwartego 
spotkania do protokołu oraz poprzez formularz konsultacyjny.

§ 8. Formularz konsultacyjny, o którym mowa w § 5 i 7 będzie można zwrócić na jeden z wybranych 
sposobów:

1. dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204), Rynek 13;

2. wrzucić do urny dostępnej w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - zlokalizowanej 
przy ul. Gliwickiej 93;

3. wypełnić w formie elektronicznej pod adresem www.konsultacje.katowice.eu.

§ 9. Zebrane uwagi i opinie zostaną przedstawione w postaci raportu z konsultacji społecznych, który 
zostanie udostępniony na miejskiej stronie internetowej oraz do wglądu w Wydziale Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice.
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§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Id: 29A92E02-5C4B-477E-A8A8-50EF94AA751A. Podpisany Strona 2



Załącznik do zarządzenia Nr 611/2019 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 29 października 2019 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dot. ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże

1. 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 Załęża?

□ tak

□ nie

□ nie mam zdania 

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem danych po dostarczeniu ich do Urzędu Miasta Katowice jest Prezydent Miasta Katowice z 
siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej wprowadzenia 
zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Załęża, tj. wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 
ust. 1 lit. e RODO ).

3) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice 
bip.katowice.eu, zakładka Ochrona danych osobowych lub w siedzibie Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1471569071 
Imię: Marcin Tomasz 
Nazwisko: Krupa 
Instytucja:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 29 października 2019 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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