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Wniosek 

W związku ze skargami mieszkańców południowo -wschodniego kwarta łu 
Placu Kil ińskiego dotyczących zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa, zakłócania ciszy nocnej, 
zanieczyszczania terenu a nawet niszczenia nowej elewacji budynku, Rada Osiedla Nowe Miasto 
wnioskuje o:: 
- objęcie całego terenu Placu Kil ińskiego wzmożonym nadzorem Straży Miejskiej oraz o 

skierowanie do Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu prośby o podobne 
działania. 

- pilne uruchomienie i objęcie tego terenu monitoringiem wizyjnym 
Zdaniem mieszkańców Placu Kil ińskiego przyczyną tego jest funkcjonujący w tym rejonie w 
systemie 24 godzinnym sklep spożywczo monopolowy z automatami do gier. 
Niektórzy klienci tego sklepu po dokonaniu zakupu napojów alkoholowych spożywają go 
wewnątrz pomieszczenia sklepowego bądź na pobliskich ławkach stanowiących wyposażenie 
tej części Placu. Towarzyszą temu wzmożony hałas, krzyki, różnego rodzaju szarpaniny, próby 
w łamań do znajdujących się w pobliżu sklepów. Z powodu braku funkcjonującej w pobl iżu, 
ła two dostępnej , publicznej toalety, potrzeby fizjologiczne niejednokrotnie załatwiają w 
pobliskich bramach a także z wykorzystaniem ścian budynków lub rosnących tam nowo 
posadzonych drzew. Wywołane w nawierzchni placu „niby donice" .s łużąza miejsca do 
gromadzenia nieczystości, szczególnie n iedopałków papierosów , opakowań po napojach czy 
opakowań po artykułach spożywczych. Tak być nie powinno i nie może. 
Rada Osiedla Nowe Miasto apeluje o poważne potraktowanie problemów tam mieszkających. 
Nie chcemy imiennie wskazywać sposobów na rozwiązanie tych problemów , ale wydaje się 
nam, że przyczyniło by się do tego zmiany w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu w określonych 
godzinach. To samo mogło by dotyczyć funkcjonujących tam gier. 
Wnioskujemy także by istniejąca i działająca przy UMZ Komisja AA sprawdzi ła dopuszczalność 
funkcjonowania tam tego i innych sk lepów sprzedających alkohole. 
Prosimy o zwrotne poinformowanie nas o podjętych w tej sprawie działaniach. 
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