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PETYCJA 
O UCHYLENIE KONCESJI NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LOKALU 

(SKLEP ALKOHOLOWY) MIESZCZĄCYM SĘ W BUDYNKU, UL. ŚRODKOWA 28 
W OLECKU ORAZ ZAKAZ NA STAŁE WYDAWANIA POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W TYM LOKALU. 

Powołując się na art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014r., poz. 1195, ze zm.), my mieszkańcy Olecka ulicy 
Środkowej 1, 1A, 1 B, 3, 5, SA, 7, ?A oraz ulicy Kolejowej i Placu Wolności, w interesie 
publicznym wnosimy petycję jak wyżej. 
Sklep Alkoholowy położony jest przy wejściu na duże osiedle na ul.Środkowej i przyległej 
do niej ulicy Kolejowej. Jest położony również blisko przedszkola. Na osiedlu codziennie 
bawią się dzieci z wszystkich bloków i patrzą niejednokrotnie jak urządzają libacje 
alkoholowe oraz załawiają swoje potrzeby fizjologiczne klienci sklepu alkoholowego. 
Zdemoralizowane grupy osób w różnym wieku to stali klienci tego sklepu. 
Oprócz spożywania napojów alkoholowych pod sklepem - w miejscu publicznym, 
załatwiają również swoje potrzeby fizjologiczne pod oknami mieszkańców. Awantury, bójki, 
przekleństwa zakłócają ciszę nocną mieszkańcom. Zaśmiecają bezpośrednie otoczenie 
naszych budynków puszkami, butelkami często porozbijanymi, niedopałkami papierosów 
i różnymi opakowaniami po artykułach spożywczych. 
Mieszkańcy żyją w ciągłym strachu, bowiem zdemoralizowane grupy osób urządzają 
"biesiady" alkoholowe na murkach przy wejściu do klatki schodowej bloku nr 1, 1A oraz 
na boisku osiedlowym. Do listy niepokojących zdarzeń należy również dodać fakt, 
że coraz częściej dochodzi w tym sklepie do sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. 
Interwencje policji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów pOnieważ spokój trwa do 
momentu odjazdu służb, a następnie zdemoralizowane grupy osób powracają do swoich 
wyczynów, bądź przemieszczają się spod bloków na boisko osiedlowe. 
Do reprezentacji grupy osób popierających petycję wskazujemy mieszkankę osiedla - Panią 
Janinę Anuszkiewicz zam.                                                                   Radną Rady Miejskiej w 
Olecku. i

Janina Anu�icz 

Reprezentująca gru4pirających petycję

W załączeniu lista osób popierających petycję. - '} � c. 5 o'/,, \ 

Do wiadomości: 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku.


