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Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 22 lutego 2016 rok w 

Urzędzie Miasta Sejny oraz w dniu 25 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Sejny. 

Liczba uczestników konsultacji - 34 

 

1. wskazano na potrzebę zwiększenia liczby patroli na terenie miasta w szczególności w porze 

nocnej i w okresie letnim. 

2. rejon szkoły, Gimnazjum przy ul. Mickiewicza 3 w Sejnach, parking gdzie w godz. wieczorowo-

nocnych w samochodach spożywany jest alkohol, głośne słuchanie muzyki które zakłóca ciszę 

nocną, zaśmiecanie, zagrożenie zażywaniem narkotyków a następnie bardzo dziwne zachowania 

połączone z wyścigami samochodowymi.  

3. teren stadionu miejskiego, orlika  i placu „Świat bajek” przy ul. Konarskiego ,gdzie młodzież 

spożywa alkohol, rozbija butelki, dochodzi do niszczenie mienia. 

4. mieszkańcy, zgłaszają zagrożenie niszczeniem i dewastacją mienia, zakłócaniem porządku przez 

nietrzeźwą młodzież w tym słuchanie głośne muzyki z samochodów w godzinach nocnych na 

parkingu przy ul. Plac Św. Agaty, rejon Bazyliki oraz Synagogi. 

5. ul. 1 maja w Sejnach rejon budynku Ośrodka Kultury gdzie dochodzi do dewastacji mienia, 

zaśmiecania, zagrożenia przestępczością narkotykową. 

6. ul. Łąkowa w Sejnach, wyścigi i przekraczanie prędkości przez młodych kierowców, 

7. piwnice w blokach mieszkalnych w szczególności ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza gdzie 

dochodzi do libacji alkoholowych, zaśmiecania, dewastacji mienia oraz zażywania środków – 

palenie marihuany. 

8. miasto Sejny spożywanie alkoholu i wandalizm na bocznych uliczkach i w parku miejskim.  

9. wyścigi samochodowe po zmroku i naruszanie przepisów drogowych na ternie miasta Sejny. 

10. spożywanie alkoholu w okolicy pizzerii  przy ul. E. Plater w Sejnach. 

11. ul. 22 Lipca w Sejnach na terenie targowicy miejskiej zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym w dniach targowych we wtorki i piątki.  

12. kradzieże paliwa z gospodarstw rolnych na terenie gm. Sejny, 

13. zwiększenie patroli policyjnych w godzinach nocnych na terenie gminy od strony miejscowości 

Berżniki pod kątem kradzieży i przemytu. 

14. zwiększenie kontroli samochodów na litewskich numerach rejestracyjnych w związku z 

zagrożeniem kradzieżami. 

15. m. Dusznica i granica państwa okolice Ogrodnik zagrożenie przemytem. 

16. m. Kolonia Sejny nadmierna prędkość i brawurowa jazda kierowców. 

17. imprezy w mieście w sezonie letnim zagrożenie bójkami. 

18. niszczenie mienia i uszkadzanie zaparkowanych samochodów na terenie osiedlowych parkingów 

w Sejnach, ul. Wojska Polskiego, Zawadzkiego.  

19. rejon parkingu przy ul. Pl. Św. Agaty w Sejnach i Wojska Polskiego rajdy  

20. przejścia pomiędzy blokami przy ul. Zawadzkiego dochodzi do handlu narkotykami, ul. Wojska 

Polskiego, gromadzi się młodzież która zachowuje się wulgarnie, zaśmieca teren rozbijając butelki.  

 
Policja zobowiązała się do bieżącej realizacji zgłoszonych postulatów.  


