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1. Przedmiot i cel konsultacji społecznych 

Przedmiotem konsultacji o zasięgu lokalnym było ograniczenie sprzedaży napojów 

alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice. 

Celem konsultacji było: 

1) poznanie propozycji i opinii mieszkańców gminy Słubice na temat wprowadzenia 
ewentualnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie naszego miasta; 

2) poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych rozwiązań, tj. ograniczenia 

czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach 

od 2300 do 600 lub od 2400 do 600.  

2. Podstawa prawna konsultacji społecznych 

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o następujące akty normatywne: 

 Zarządzenie nr 196/2018 Burmistrza Słubic z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia 
sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Słubice w godzinach 
nocnych 

Podstawę prawną do wydania zarządzenia stanowią następujące akty prawne: 

W ramach prawa krajowego: 

 ustawa z dnia  2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

- art. 61.1.„ Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 

organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne…” 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym 

- art. 5a. 1. „W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach 

ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 

z mieszkańcami gminy”. 

W ramach prawa miejscowego: 

 uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Słubice  

Powyższa uchwała przewiduje zasięg konsultacji w zależności od ich zakresu: 

1) lokalny – obejmujący przedsięwzięcia istotne dla mieszkańców całej gminy 
lub określonego obszaru (np. osiedla, sołectwa, wspólnoty mieszkaniowej); 

2) środowiskowy – obejmujący przedsięwzięcia istotne dla mieszkańców 
reprezentujących zarejestrowane grupy społeczne. 

 
Konsultacje o zasięgu lokalnym zostały przeprowadzone w terminie od 3 lipca 

do  25 lipca 2018 r. i obejmowały swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców gminy 

Słubice. 
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3. Dystrybucja powiadomień  

Wszelkie informacje dotyczące konsultacji społecznych w zakresie ograniczenia 

sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice 

były podawane w miejscach i terminach określonych w zarządzeniu Burmistrza 

Słubic nr 196/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.  

W ramach konsultacji społecznych przygotowano informację do konsultacji którą 

umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a następnie na stronach 

internetowych wskazanych w zarządzeniu oraz na stronach portali zainteresowanych 

powyższym zagadnieniem, a także w gazecie lokalnej. Udostępniono także ankietę 

oraz zarządzenie o wszczęciu procedury konsultacji społecznych.     

4. Komunikaty i publikacje medialne.  

Informacje o planowanych konsultacjach społecznych były szeroko publikowane 

m.in. w  mediach lokalnych (prasa, portale społecznościowe( z inicjatywy samych 

zainteresowanych), strony internetowe), gdzie pojawiły się pod następującymi 

tytułami:  

1) Gazeta Słubicka nr 06/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. str. 16 
 
„Konsultacje w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych 
w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice” 
 

2)  Portal   

Czy należy ograniczyć sprzedaż alkoholu? Wypowiedz się!  

 Więcej: http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-

ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie 

 

3) www.gazetalubuska.pl/       
 

W Słubicach trwają konsultacje związane ze sprzedażą alkoholu po 
godz.22. A u Was? Czy gminy powinny zakazać nocnej sprzedaży 
procentów? 16 lipca 2018 18:15 
 

Czytaj więcej: http://www.gazetalubuska.pl/aktualnosci/a/w-slubicach-trwaja-

konsultacje-zwiazane-ze-sprzedaza-alkoholu-po-godz22-a-u-was-czy-gminy-powinny-

zakazac-nocnej-sprzedazy,13342105/  

 

4) Portale facebook: slubice24.pl,  Nasze Słubice PL/www.slubickie.info 

5) Strony internetowe-  www slubice.pl i www.bip. slubice.pl: 

http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie
http://www.gazetalubuska.pl/
http://www.gazetalubuska.pl/aktualnosci/a/w-slubicach-trwaja-konsultacje-zwiazane-ze-sprzedaza-alkoholu-po-godz22-a-u-was-czy-gminy-powinny-zakazac-nocnej-sprzedazy,13342105/
http://www.gazetalubuska.pl/aktualnosci/a/w-slubicach-trwaja-konsultacje-zwiazane-ze-sprzedaza-alkoholu-po-godz22-a-u-was-czy-gminy-powinny-zakazac-nocnej-sprzedazy,13342105/
http://www.gazetalubuska.pl/aktualnosci/a/w-slubicach-trwaja-konsultacje-zwiazane-ze-sprzedaza-alkoholu-po-godz22-a-u-was-czy-gminy-powinny-zakazac-nocnej-sprzedazy,13342105/
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Konsultacje w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych 

w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice 3 lipca 2018  

Załączniki do pobrania:  

Formularz konsultacji 
 

Formy konsultacji: Formularz ankiety można było przesłać lub dostarczyć 

w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca  2018 r.  na adres poczty elektronicznej 

barbara.banaskiewicz@slubice.pl,  drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Miejski 

w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice i bezpośrednio do Urzędu Miejskiego 

w Słubicach. Mieszkańcy mieli również możliwość wyrażenia swojej opinii 

za pośrednictwem sondażu zamieszczonym na portalu www.slubice24.pl, uaktywniły 

się również portale na Facebook-u „Nasze Słubice” oraz Gazecie Lubuskiej. 

 
- wzór ankiety -  
 
 

 Ankieta  
dotycząca ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice 

 
 

1) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w 
godzinach od 23 00 do 600 

 
                                  TAK                                                                  NIE 
          
  
 

2) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w 
godzinach od 24 00 do 600 
 

 
                                  TAK                                                                  NIE 

 
 

3) Czy Pana/Pani zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wpłynie na 
poczucie Pana/Pani bezpieczeństwa ? 
 

                        
                                TAK                                                                   NIE 
    
 
 
Propozycje oraz opinie związane z przedmiotem konsultacji: 
 
 

 
 
 
 

Dziękuję za zaangażowanie 
 
 
Formularz ankiety należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca  2018 r.  na: 

 adres poczty elektronicznej barbara.banaskiewicz@slubice.pl 

 drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice;  

 bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach: Biuro Obsługi Interesanta (parter). 

http://slubice.pl/pl/wiadomosci/?actiondownload=contentfile|17583|2
mailto:barbara.banaskiewicz@slubice.pl
http://www.slubice24.pl/
mailto:barbara.banaskiewicz@slubice.pl
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5. Przebieg konsultacji społecznych 

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie 

podejmowania decyzji w ważnej dla mieszkańców sprawie – ograniczenia sprzedaży 

napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice Burmistrz 

Słubic zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych, aby umożliwić 

mieszkańcom wypowiedzenie się, przedstawienia swoich uwag, opinii i propozycji 

w tym temacie.   

Zgodnie z uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy Słubice, przeprowadzenie konsultacji winno odbyć się 

z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form dialogu społecznego, przy czym 

w minimum dwóch z form takich jak pokazów ulicznych, wystaw, konkursów, 

spacerów badawczych, prezentacji, warsztatów, narzędzi internetowych, badania 

opinii mieszkańców poprzez (formularze, ankiety, sondaże) innej formie 

zapewniającej możliwość przekazania i wymianę opinii i argumentów. Dla 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej ograniczenia 

sprzedaży alkoholu wybrano  2 formy, w tym ankieta i sondaż.  

W trakcie trwania konsultacji społecznych udostępniano informacje na temat 

ograniczenia sprzedaży alkoholu oraz o miejscach gdzie mieszkańcy mogli wyrazić 

swoją opinię na powyższy temat za pomocą ankiet, wykorzystując do tego celu 

kontakty z mediami oraz za pomocą stron internetowych urzędu i innych podmiotów, 

a także portali społecznościowych.  

Ankiety w formie papierowej udostępniono w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego, a formie elektronicznej na stronach www.slubice.pl oraz  

www.bip.slubice.pl.   

W procesie konsultacji sformułowano szereg uwag, opinii i propozycji 

do prezentowanego pomysłu ograniczenia sprzedaży alkoholu, poniżej 

prezentowane są w formie i treści ze stron internetowych, forów społecznościowych 

i wypowiedzi w trakcie sondaży, a także z wniosków pisemnych skierowanych 

na ręce Burmistrza Słubic oraz dopisków na ankietach. 

http://www.slubice.pl/
http://www.bip.slubice.pl/
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#1 victory79 2018-07-04 15:50  
A co to da? 
  
 #2 olabo 2018-07-04 20:28  
Zakłócanie ciszy nocnej? Naprawdę? Byłem ostatnio na urlopie i to miasto po 21 
zamiera.23 to już głęboka ciemna noc... 
   
#3 Nesvorth 2018-07-04 22:06  
Dokładnie, wystarczy zakaz sprzedawania osobom nietrzeźwym. Jakby tego się 
pilnowało, to by nie trzeba było bzdur wymyślać. Czasami porządny obywatel, który 
kończy zmianę o 22 chciałby się napić piwa po ciężkim dniu, więc dlaczego mu to 
utrudniać? Taka ma być ta nasza "Wolność"? Wszędzie zakazy dla naszego dobra? 
   
#4 victory79 2018-07-05 08:36  
Największe zapotrzebowanie i sprzedaż alkoholu miała miejsce w Stanach 
Zjednoczonych w okresie prohibicji. Osiągnięto efekt odwrotny od zamierzonego. 
  
 #5 SKL 2018-07-05 09:02  
Nie zabraniać. Jak wyżej. Jak ktoś kończy zamianę o 21-22 to chce trochę tez mieć 
coś od życia. wszechobecny monitoring, zakazy, niedługo będziemy żyć jak w 
matrixe. 
  
 #6 grudzień 2018-07-05 16:35  
Burmistrz próbuje kierować tematy debat na mało istotne problemy. Ja bym się 
zapytał mieszkańców, dlaczego tak jest, że powstają w naszym mieście dziesiątki 
stacji benzynowych i kantorów, setki punktów z fajkami i alkoholem. Olbrzymi ruch w 
centrum miasta, tysiące tirów, a miasto się nie rozwija. Nie spływają z tego tytułu 
podatki, a jeśli spływają, to gdzie one są? 
  

http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39898
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39901
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39906
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39907
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39908
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39909
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#7 Piwosz 2018-07-05 18:05  
"Zakłócanie ciszy nocnej? Naprawdę? Byłem ostatnio na urlopie i to miasto po 21 
zamiera.23 to już głęboka ciemna noc" - to albo nie wychodzisz z domu, albo 
mieszkasz na Zielonych Wzgórzach. 
  
 #8 lbaczynska 2018-07-06 09:06  
Wystarczy przestrzegać zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Sprzedający alkohol są 
zobowiązani do przestrzegania warunków zezwolenia, m.in. Przestrzegać zakazu 
spożywania alkoholu w sklepie i przed sklepem, zapewnienie przestrzegania 
porządku i ciszy nocnej . Gmina czy tez gminna komisja rozwiązywania ma 
możliwości odbierania zezwolenie w przypadku naruszeń warunków zezwolenia np. 
S powodu zakłóceń ciszy mocnej przez osoby pijące alkohol przed sklepem 
wielokrotnie interweniowała policja i po mimo tego ani policja ani urząd nic z tym nie 
robi, a to jest podstawa do odebrania zezwolenia. Wszyscy w mieście wiedzą jakie to 
sklepy nie przestrzegają przepisów. A już kuriozalne było jak jeden ze sklepów w 
centrum zorganizował ławeczki i parasol przed sklepem. Wystąpić do policji o 
informację ile był interwencji z powodu imprezujących przy sklepie, napisać pismo do 
gminy z wnioskiem o odebranie zezwolenia. Jak trzeba to odwołać się od decyzji 
  
 #9 yon 2018-07-24 11:08  
Wypełnione ankiety należy przesłać... ?! No dom wariatów - może jeszcze za 
potwierdzeniem odbioru?!. A nie wystarczy pomyśleć i poczytać o takich historiach, 
kiedy już od wieku wiadomo, ze różne prohibicje nic nie dają?... 
  

 

  
Zwiększyć czujność policji 

  
Trudno, kupię wcześniej, w czym problem? 

  
Na „Paderce” to jest dość znaczny problem a jaki uciążliwy dla mieszkańców, wie 
tylko ten kto mieszka w sąsiednich blokach, nowych czy starych…. 

 

Nasze Slubice PL / www.slubickie.info utworzył(a) ankietę — ciekawy(a) w 
mieście Słubice. 
23 godz. ·  

W Urzędzie Miejskim ruszyły konsultacje dotyczące sprzedaży alkoholu w godzinach 
nocnych (potrwają one 3 tyg). 
Generalnie chodzi o to, czy w godzinach od 23:00/24:00 do 6:00 rano ma być 

ograniczony czas pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych 🍺(sklepów) 

czy nie? 

W informacji podanej przez burmistrza Ciszewicza czytamy: "Na terenie Słubic poza 
punktami gastronomicznymi funkcjonuje około 30 podmiotów (sklepy, stacje paliw) 
prowadzących sprzedaż alkoholu po godz. 22:00 lub całodobowo. W ostatnim czasie 
nasiliły się skargi mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego".  

http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39910
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39915
http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12664-czy-nalezy-ograniczyc-sprzedaz-alkoholu-wypowiedz-sie#comment-39970
https://www.facebook.com/slubice24/photos/a.10151244870112692.489290.178795467691/10153964116967692/?type=3
https://www.facebook.com/slubice24/photos/a.10151244870112692.489290.178795467691/10153964116967692/?type=3
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/?hc_ref=ART2MA3nIELPy1L6GTc9rVV1hlLd1vOnheJhPLLoFDTv-pZOPzYp6XR5l-fKWBnyt44
https://www.facebook.com/pages/S%C5%82ubice/114866315195975?hc_ref=ART2MA3nIELPy1L6GTc9rVV1hlLd1vOnheJhPLLoFDTv-pZOPzYp6XR5l-fKWBnyt44
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739
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🔹więcej: http://www.slubice.pl/pl/aktualnosci-gmina?id=4691 

W ankiecie w powyższym linku są zawarte 3 pytania, my pytamy orientacyjnie jakie 
jest wasze zdanie?  
 

🔸Ograniczać czas pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w 

godzinach od 23:00/24:00 do 6:00 czy nie? 

 
 
 

Klaudia Owczarek A czy jak niedziele są wolne od handlu to ludzie tego dnia 
głodują? Nie, wiec w alkohol tez można się wcześniej zaopatrzyć i nie zniweluje to 
nocnych hałasów. 
· Odpowiedz · 22 godz. 

 
Dorota Dorota Handel chałupniczy będzie ha ha 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slubice.pl%2Fpl%2Faktualnosci-gmina%3Fid%3D4691&h=AT3HK4-UnnNJYEMPoQoo8zkdHa81-rNEPDUPI3UGqu1tJUfe9aK4rqakqr9BeodPlamQ9UphAw9WXGP0vGyRpona9V8ns9Q0qgfeU2LWsvbmcLbw6MLp225HRsdMLFvrqyHc82HsMC6z7HGt-OPyBuc
https://www.facebook.com/klaudia.owczarek.33?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770151986411340&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/dorota.drypczynska?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dorota.drypczynska?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Daniel.Dryp?fref=ufi&rc=p
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Daniel Drypczyński Skargi sie pojawiły bo są wakacje, teraz można pić nie tylko na 

weekend ale i w tygodniu :v 
· 21 godz. 
 
1 odpowiedź 
 

 
Natalia Filipczak Co to za różnica ? Nie będą mogli kupić wieczorem to zaopatrza się 
w dzień i dalej będą chlać po nocach 
· Odpowiedz · 21 godz. 

 
Jacek Wierzbicki W ogóle godzinę policyjna jeszcze nich wprowadza.... 
· Odpowiedz · 20 godz. 
 
2 odpowiedzi · 8 godz. 
 

 
Marzanna Grzeszykowska Ja nie piję alkoholu to mogą być zamknięte lub otwarte 
mnie to nie przeszkadza 
· Odpowiedz · 20 godz. 

 
Irena Karbowska Halo czy my się cofamy bo coś takiego już było dezawi 
 
· Odpowiedz · 19 godz. 

 
Piotr Nowak Mam się odwodnić???? jestem na NIE !!! 
· Odpowiedz · 18 godz. · Edytowany 

 
Hana Hana W UK jakoś to funkcjonuje i nikt nie płacze. Nikt nie szuka po nocach 
żeby się "dopić" mniej nieszczęść poprostu i tyle 
 
· Odpowiedz · 16 godz. · Edytowany 

 
Aneta Kubicka Teraz nagle "w ostatnim czasie nasiliły się " ? Hahahaha i już 
wiadomo jaka decyzja burmistrza zapadnie. Wszak te konsultacje to ściema 
· Odpowiedz · 11 godz. 

 
Robert Borczyk I na co te ograniczenia. Chce kupuje nie chce nie kupuje, nawracanie 
ludzi na dobrą stronę na siłę, przeważnie ma odwrotny skutek. 
· Odpowiedz · 5 godz. 

 
Magdalena Kalinowski Alkohol kupować w nocy to już chyba akt desperacji 😂 

· Odpowiedz · 1 godz. 

https://www.facebook.com/Daniel.Dryp?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770213399738532&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006784570423&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770268056399733&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/Adriddo?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770320169727855&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/marzanna.grzeszykowska.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770356589724213&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/irena.karbowska?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770426219717250&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/AudiotechnikaPiotrNowak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770469906379548&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/Hana.Szlufik?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770573473035858&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/aneta.kubicka.509?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1770851329674739&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/robert.borczyk.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1771271866299352&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/magdalena.kalinowski?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/
https://www.facebook.com/NaszeSlubicePL/posts/1770131329746739?comment_id=1771509869608885&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006784570423&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Adriddo?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/marzanna.grzeszykowska.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/irena.karbowska?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/AudiotechnikaPiotrNowak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Hana.Szlufik?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/aneta.kubicka.509?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/robert.borczyk.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/magdalena.kalinowski?fref=ufi&rc=p
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W Słubicach trwają konsultacje związane ze sprzedażą alkoholu po godz.22. 

A u Was? Czy gminy powinny zakazać nocnej sprzedaży procentów? 
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Analiza ankiet 

W toku procesu konsultacji zapytaliśmy mieszkańców gminy Słubice w formie 

ankiet i sondaży internetowych co sądzą o ograniczeniu sprzedaży napojów 

alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice, czy ograniczenie 

sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wpłynie na poczucie 

bezpieczeństwa.   Wyniki zebranych głosów / opinii przedstawia poniższe 

zestawienie tabelaryczne. 

 

Lp. Miejsce 

udostępnienia  

ankiet, sondaży 

 

Liczba 

zebranych 

głosów/ 

opinii 

Liczba 

głosów 

oddanych 

na pytanie 

1 

Liczba 

głosów 

oddanych 

na pytanie 

2 

Liczba 

głosów 

oddanych 

na pytanie 

3 

 Miasto     

1. Urząd Miejski w 

Słubicach - 

Ankiety 

295 284 101 242 

2. Sondaż na portalu 

slubice24.pl 

1401 540 371 490 

3. Sondaż na portalu 

Nasze Slubice.pl 

619 619 619 0 

4. Sondaż na portalu 

gazetalubuska.pl 

100 100 100 0 

  

Razem: 

 

2.415 

 

1.543 

 

1.191 

 

732 

 

 



 

 

13 
 

Analiza głosów/opinii z ankiet i sondaży zgłoszonych w trakcie konsultacji 

z punktu widzenia ich odniesienia do alternatywy wskazanej w ankietach przedstawia 

się następująco: 

1) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych (sklepów) w godzinach od 23 00 do 600: 

  

 

2) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych (sklepów) w godzinach od 24 00 do 600 

 

 

3) Czy Pana/Pani zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych 

w godzinach nocnych wpłynie na poczucie Pana/Pani bezpieczeństwa ? 

46%
54%

za ograniczeniem czasu pracy
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (sklepów) w
godzinach od 23:00 do 6:00

przeciw ograniczeniu czasu pracy
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (sklepów) w
godzinach od 23:00 do 6:00

38%

62%

za ograniczeniem czasu pracy
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (sklepów) w
godzinach od 24:00 do 6:00

przeciw ograniczenie czasu pracy
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (sklepów) w
godzinach od 24:00 do 6:00
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Podsumowanie 

Otwarty charakter konsultacji – ułatwiony dostęp do przedmiotu konsultacji dla 

każdego mieszkańca naszej gminy zainteresowanego wyrażeniem swojej opinii 

i zgłoszeniem uwag  pokazał, że istnieje społeczna potrzeba dyskusji przy 

podejmowaniu decyzji w tej sprawie.  

Obie formy kontaktów z mieszkańcami, tj. ankieta i sondaż przeprowadzone 

w procesie konsultacji społecznych (choć udział procentowy mieszkańców okazał się 

niewielki tj. około 13 %) pozwoliły na zdiagnozowanie problemu bezpieczeństwa 

w mieście. Pomimo to odnotowano społeczny brak akceptacji dla ograniczenia 

sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice. 

Wskazując na fakt, iż wszelkie zakazy i ograniczenia powodują z reguły odwrotne od 

zamierzonych skutki, jak choćby powstanie nielegalnych źródeł zakupu.  

Większość osób biorących udział w konsultacjach wskazywało na konieczność 

działań prewencyjnych celem zmniejszenia agresywnych zachowań,  przejawów 

dewastacji, zaśmiecania otoczenia i zakłócania ciszy nocnej takich jak: zwiększenie 

patroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, a także objęcie monitoringiem miejsc, 

w których dochodzi do niewłaściwych zachowań osób spożywających alkohol.   

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie przekazana Radzie 

Miejskiej w Słubicach zgodnie z § 14 ust. 3 uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej 

burmistrza, celem podjęcia stosownych działań.  

69%

31% ograniczenie sprzedaży napojów
alkoholowych w godzinach nocnych
wpłynie na poczucie Pana/Pani
bezpieczeństwa

nieograniczenie sprzedaży napojów
alkoholowych w godzinach nocnych
wpłynie na poczucie Pana/Pani
bezpieczeństwa


