1

Ankieta
„Ograniczanie dostępności alkoholu w gminach i miastach”
Instrukcja wypełniania ankiety

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pytaniami ankiety i udzielenie odpowiedzi. Prosimy
o wypełnienie wszystkich pytań tak, by ankieta była kompletna. Prosimy o zakreślenie kółkiem
właściwej odpowiedzi i udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania otwarte.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Aleje Jerozolimskie 155, 02–326 Warszawa, tel. (22) 250-63-25; fax (22) 250–63–60
e–mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl
Urząd Miasta/Gminy

Proszę odesłać w terminie,
do dnia 30 listopada 2018 r.
na adres:

w.................................................……………………………………………………………..

ankieta2018@parpa.pl
lub adres pocztowy.
Nazwa

1. Gmina
1a. Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.)
1b. Liczba mieszkańców powyżej 18 r. ż.
(stan na 31.12.2018 r.)
1c. Liczba jednostek pomocniczych gminy
(Jednostką pomocniczą są: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i
inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na
terenie gminy miasto)
1d. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych
uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2a. miejska
2. Rodzaj gminy

2b. wiejska
2c. miejsko-wiejska

DANE TERYTORIALNE

2
3. Powiat
3a. Województwo
3b. Pełny kod terytorialny – siedmioznakowy
(Identyfikator Jednostki Podziału Terytorialnego Kraju)
1. Czy rada gminy w Państwa gminie podjęła uchwałę w przedmiocie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 12 ust. 1?
TAK

(proszę przejść do pytania nr 1a )

NIE

(proszę przejść do pytania nr 2)

1a. Czy ww. uchwała weszła w życie do dnia 9 września 2018 r.?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

1d. Czy rada gminy uwzględniła ww. uchwale zezwolenia kateringowe?

TAK

NIE

1e. Czy rada gminy przed podjęciem ww. uchwały, zasięgnęła opinii jednostki
pomocniczej gminy?
1f. Czy ww. uchwała została uchylona w całości lub części przez nadzór
wojewódzki?

TAK

NIE

TAK

NIE

1b. Czy rada gminy uchwaliła osobne limity zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (na podstawie
art. 12 ust. 2)?
1c. Czy rada gminy uwzględniła w uchwale w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenia jednorazowe?

2. Czy rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, o której mowa w art. 12 ust. 3?
TAK

(proszę przejść do pytania nr 2a )

NIE

(proszę przejść do pytania nr 3)

2a. Czy ww. uchwała weszła w życie do dnia 9 września 2018 r.?

TAK

NIE

2b. Jaką odległość wskazano w uchwale w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych jako minimalną, w jakiej może znajdować się obiekt chroniony od miejsca
sprzedaży napojów alkoholowych?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

2c. Czy rada gminy w uchwale w sprawie zasad usytuowania wskazała sposób, w jaki
należy obliczać odległość od obiektów chronionych?
2d. Czy w ww. uchwale jako obiekt chroniony zostały uwzględnione:

TAK

NIE

3
a. Szkoły

TAK

NIE

b. Zakłady i placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze (np. świetlice
opiekuńczo-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne)

TAK

NIE

c. Domy studenckie

TAK

NIE

d. Zakłady pracy oraz miejsca zbiorowego żywienia pracowników

TAK

NIE

e. Obiekty transportu publicznego (dworce PKP, PKS)

TAK

NIE

f.

TAK

NIE

g. Obiekty sportowe

TAK

NIE

h. Cmentarze

TAK

NIE

i.

Targowiska

TAK

NIE

j.

Kąpieliska lub plaże

TAK

NIE

k. Domy pomocy społecznej

TAK

NIE

l.

TAK

NIE

m. Budynki administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości

TAK

NIE

n. Domy kultury lub inne placówki o charakterze kulturalnym

TAK

NIE

o. Biblioteki

TAK

NIE

p. Świetlice wiejskie

TAK

NIE

…………………………………………………………………………………………..

TAK

NIE

…………………………………………………………………………………………..
2e. Czy rada gminy przed podjęciem ww. uchwały, zasięgnęła opinii jednostki
pomocniczej gminy?
2f. Czy uchwała ta została uchylona w całości lub w części przez nadzór wojewódzki?

TAK

NIE

TAK

NIE

Obiekty kultu religijnego

Placówki lecznictwa odwykowego

q. Inne (jeśli tak, proszę o wskazanie poniżej, jakie):

3. Czy rada gminy wprowadziła ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych (na podstawie art. 12
ust. 4)?
TAK

(proszę przejść do pytania nr 3a)

NIE

(proszę przejść do pytania nr 4

4
3a. Czy rada gminy, w ww. uchwale wprowadziła ograniczenie na terenie całej
gminy?
3b. Czy rada gminy wprowadziła ograniczenie w nocnej sprzedaży w stosunku do
określonego rodzaju napojów alkoholowych (np. tylko dotyczące piwa albo tylko w
odniesieniu do napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%)?
3c. Czy rada gminy przed podjęciem ww. uchwały, zasięgnęła opinii jednostki
pomocniczej gminy?
3d. Czy ww. uchwała została uchylona w całości lub części przez nadzór wojewódzki?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

4. Czy rada gminy podjęła uchwałę o wprowadzeniu odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscu publicznym, o której mowa w art. 14 ust. 2b?
TAK

(proszę przejść do pytania nr 3a )

NIE

(proszę przejść do pytania nr 4)

4a. Czy rada gminy wprowadziła odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym?
a. podczas trwania określonych wydarzeń na terenie gminy

TAK

NIE

b. w określonym czasie (w określonych godzinach lub miesiącach

TAK

NIE

c. dla określonego rodzaju napojów alkoholowych

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

d. innym (jeśli tak, proszę o wskazanie poniżej, w jakim)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4b. Czy uchwała o wprowadzeniu odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym, o której mowa w art. 14 ust. 2b, została
uchylona w całości lub części przez nadzór wojewódzki?

........................................................................................................... tel. …………………………………………………………
imię, nazwisko, numer telefonu osoby, wypełniającej ankietę

...............................................................................................
funkcja osoby, która wypełniła ankietę

……………………………..
data

Dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie ankiety
Ankietę proszę odesłać w terminie – do dnia 30 listopada 2018 r.
na adres mailowy: ankieta2018@parpa.pl
lub pocztowy, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

