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Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 04, 24 i 25 lutego 2016 

roku w KPP Sejny, 24 lutego 2016 roku w L.O Sejny, 25 lutego 2016 roku w Współdzieli 

Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 60A, 09 marca 2016 roku w Współdzieli Mieszkaniowej 

ul. Łąkowej, 12 marca 2016 roku w Współdzieli Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 39, 17 marca 

2016 roku w Współdzieli Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 17. 

Liczba uczestników konsultacji - 112 

 

1. wskazano na miejsca grupowania się młodzieży spożywającej alkohol, śmiecącej, dokonującej 

zniszczeń mienia w rejonie ul. Plac Św. Agaty w Sejnach, klasztor, bazylika  i okolice, wybijanie 

szyb w oknach klasztoru, ul. Łąkowa brawurowa jazda w godzinach popołudniowych, bardzo zły 

stan nawierzchni ulicy Łąkowej w Sejnach w szczególności przy wyjeździe z hurtowni „Kram” co 

stwarza zagrożenie w ruchu drogowym,  

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach, ul. Wojska Polskiego w Sejnach w rejonie budynku 

spółdzielni. 

3. brawurowa jazda i stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, garaże osiedlowe przy ul. Wojska 

Polskiego, spożywanie alkoholu przez osoby tam przebywające,  

4. ul. Wojska Polskiego 60C, problemy z lokatorkami które są w konflikcie z innymi mieszkańcami 

bloku. 

5. ul. 11-go Listopada w Sejnach na końcu ulicy brak oświetlenia. 

6. Starostwo Powiatowe, na parkingach przy szkołach średnich (technikum i liceum) na przerwach 

pojawiają się samochody o obcych rejestracjach mogące mieć związek z przestępczością 

narkotykową, centrum miasta brawurowa jazda szczególnie popołudniami.  

7. Placówka Straży Granicznej w Sejnach, trasa międzynarodowa K-16 zagrożenie wykroczeniami i 

przestępstwami w tym drogowymi, skrzyżowanie w m. Żegary od strony m. Ogrodniki – zagrożenia 

w ruchu drogowym. 

8. przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sejnach zgłosił propozycję wprowadzenia rozwiązań 

dot. płynności ruchu drogowego – przebudowa skrzyżowań w Sejnach na rondo  

( skrzyżowanie przy starostwie), przedstawiciel starostwa prosił o wsparcie i pomoc przy realizacji 

inwestycji w m. Berżniki – tor crossowy, którą to inwestycję blokują działacze „zieloni”. 

9. przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach podziękował za bardzo dobrą pracę 

dzielnicowego i poprosił o dodatkowe ulotki ze zdjęciem i danymi kontaktowymi dzielnicowego do 

rozwieszenia na klatkach schodowych bloków mieszkalnych.  

10. Naczelnik WP KPP w Sejnach zaproponował dla Komendanta SG wdrożenie wspólnych patroli 

wodnych na międzynarodowym jez. Gałdauś. 

11. kontynuacja wspólnych patroli wodnych z PSP na jez. Pomorze. 

12.propozycja PSP dla KPP w Sejnach wspólnej organizacji konkursu „Pożar w lesie klęskę niesie”. 

13. gromadzenie się młodzieży przy ul. Konarskiego 21 w czasie przerw lekcyjnych, palenie 

papierosów i zaśmiecanie terenu. 

14. ul. Zawadzkiego przy sklepie nocnym „Bachus” , po zmroku gromadzenie się nietrzeźwych 

osób, chuligaństwo, niszczenie mienia, zagrożenie rozbojami. 

15. na terenie całego miasta szybko jeżdżący kierowcy. 

16. w Sejnach zagrożenie przestępczością narkotykową. 

17. w m. Giby zagrożenie kradzieżami i włamaniami. 

18. osiedla w Sejnach około 2-3 w nocy wandalizm i zakłócanie ciszy nocnej. 

19. ul. Łąkowa wyścigi samochodowe w porze wieczornej i w nocy. 

20. bezpańskie psy na terenie miasta, zagrożenie pogryzieniem. 

21. ul. Krzywa w Sejnach przy moście nad rzeką Marycha oraz pod mostem spożywanie alkoholu i 

zaśmiecanie terenu. 

22. teren przy granicy polsko – litewsko – białoruskiej, zagrożenie przemytem wyrobów 

akcyzowych, przejścia uchodźców. 

23. tereny leśne na terenie powiatu w szczególności gm. Giby kłusownictwo zwierzyny leśnej. 

24. droga krajowa K-16 w sezonie turystycznym wykroczenia popełniane przez turystów. 

25. tern przy Zespole Szkół w Krasnopolu spotkania młodzieży spożywającej alkohol w weekendy, 

na boisku rajdy samochodowe, zaśmiecanie i zagrożenie handlem narkotykami, 

26. potrzeba przywrócenia Posterunku policji w Krasnopolu. 

27. gm. Krasnopol i w Krasnopolu spożywanie alkoholu w rejonie sklepów oraz bójki pijanych 

mężczyzn. 
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28. zwiększenie liczby patroli oznakowanych i operacyjnych w godzinach nocnych zagrożenie 

zażywaniem narkotyków i jazda samochodami pod ich wlewem na terenie miasta i gm. Krasnopol. 

29. okolice szkół w Sejnach możliwość rozprowadzania narkotyków na długich przerwach i po 

lekcjach, widoczne osoby z Suwałk. 

30. grupowanie się młodzieży na stadionie w Sejnach, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu, 

wyrywanie ławek na stadionie. 

31. park miejski przy ul. Piłsudskiego spożywanie alkoholu i przebywanie środowiska 

patologicznego. 

32. potrzebę zwiększenia liczby funkcjonariuszy w jednostce policji i patroli na terenie powiatu.  

33. bezpańskie psy biegające i atakujące przechodniów na terenie całego miasta. 

34. Krasnopol konieczność utworzenia Posterunku Policji, pod kątem lepszego kontaktu ze 

społeczeństwem, zagrożenia kradzieżami w gospodarstwach. 

35. Orlik ul. Łąkowa grupowanie się osób i prawdopodobnie handel środkami psychotropowymi. 

36. ul. Wojska Polskiego wyścigi samochodowe w porze nocnej, 

37.budynek starej szkoły w Krasnopolu spożywanie alkoholu, chuligaństwo, 

38. gm. Sejny od strony m. Hołny Wolmera przemyt papierosów i samochodów, 

39. jeziora na terenie powiatu, w wakacje na dzikich kąpieliskach młodzież spożywa alkohol, kąpie 

się po alkoholu, kłusownictwo, 

40. jez. Pomorze kłusownictwo ryb przez osoby zamieszkujące w sąsiedztwie, 

41. rzeka Czarna Hańcza na wysokości Tatarczyska i dalej stawianie na noc siatek, kłusownictwo 

ryb, 

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

wieczorowo-nocnej, 

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

godzinach wieczornych, 

44. obrzeża miasta Sejn w dniach piątek - sobota po godz. 02:00 wyścigi samochodowe,  

45.przejścia pomiędzy blokami ul. Zawadzkiego i Wojska Polskiego, gromadzi się młodzież która 

zachowuje się wulgarnie, zaśmieca teren rozbijając butelki,  

46. ul. Łąkowa i Mickiewicza w Sejnach szybka jazda samochodami,  

47. bezpańskie psy biegające i atakujące przechodniów na terenie całego miasta, 

48. psy które wypuszczane są przez właścicieli, którzy wychodzą do pracy, a zabierane po ich 

powrocie, 

49. 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, 

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

zaśmiecania, zagrożenia przestępczością narkotykową,  

51. piwnice w blokach mieszkalnych w szczególności ul. Wojska Polskiego, Zawadzkiego, gdzie 

dochodzi do zaśmiecania, dewastacji mienia. 

52. mieszkańcy, zgłaszają zagrożenie niszczeniem i dewastacją mienia, zakłócaniem porządku, 

spożywanie alkoholu przez nietrzeźwą młodzież w rejonie stadionu miejskiego oraz orlika w 

Sejnach przy ulicy Konarskiego oraz ulicy Łąkowej. 

53. ul. Łąkowa w Sejnach, przez okres całej doby zgłaszają wyścigi i przekraczanie prędkości przez 

młodych kierowców, 

54.mieszkańcy zgłaszają głośne zachowywanie się młodzieży w porze wieczorowo-nocnej na ul. 

Parkowej i Piłsudskiego. 

55.zgłaszają rajdy samochodowe w rejonie synagogi, ul. Piłsudskiego i ul Słowackiego, zakłócenie 

ciszy nocnej. 

56.mieszkańcy zgłaszają głośne zachowywanie się młodzieży w porze wieczorowo-nocnej na ul. 

Parkowej i Piłsudskiego. 

57.zgłaszają rajdy samochodowe w rejonie synagogi, ul. Piłsudskiego i ul Słowackiego, zakłócenie 

ciszy nocnej. 

 

 

Policja zobowiązała się do bieżącej realizacji zgłoszonych postulatów.  


