
Interpelacja Nr 114 

z dnia 11 maja 2016 r. 

Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 

w sprawie całodobowej sprzedaży alkoholu w pawilonie 

wolnostojącym  przy Al. Waszyngtona 37a oraz naruszania spokoju 

mieszkańców przez nietrzeźwych klientów   

 

   Pan  

                   Tomasz Kucharski 

             Burmistrz Dzielnicy Praga - Południe 

             m.st. Warszawy 

       

Szanowny Panie Burmistrzu,   

 

Na wniosek mieszkańców SM Waszyngtona, którzy od lat skarżą się na zakłócanie 

spokoju przez klientów pawilonu prowadzącego całodobową sprzedaż alkoholu przy 

Al. Waszyngtona 37b  po raz kolejny zwracamy się z zapytaniem o przedsiębiorcę, 

który prowadzi tę sprzedaż. Interesuje nas w szczególności charakter umowy, na 

podstawie której prowadzi tam działalność – czy jest to umowa najmu i na jak długo? 

Czy wobec tak licznych skarg mieszkańców nie ma podstaw do nieprzedłużenia 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym miejscu? 

Mieszkańcy od lat skarżą się na zakłócanie spokoju, odpoczynku nocnego, a w 

ostatnim czasie także na coraz bardziej agresywne zachowania klientów tego 

pawilonu, naruszające w znacznym stopniu poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Teren osiedla mieszkaniowego SM Waszyngtona w okolicach pawilonu .jest 

nieogrodzony – prowadzi tamtędy najkrótsza od przystanków komunikacji miejskiej 

przy Waszyngtona droga do szkół przy ulicy Zbaraskiej. Bliskość szkół oraz 

niedawno otwartego żłobka budzi wątpliwości, czy taka sprzedaż powinna tam być 

prowadzona. 

Niejednokrotnie zwracaliśmy się do Straży Miejskiej oraz Policji o wzmożoną kontrolę 

tego terenu – zawsze z pozytywnym odzewem, mieszkańcy odnotowują podczas 

wzmożonej aktywności służb pewną poprawę, jednak zawsze po jakimś czasie 

sytuacja się pogarsza i kłopoty powracają. 



Tym razem także wystosujemy pismo do ww. służb, jednak wobec powracających 

kłopotów Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek jest zdania, że skoro 

sprzedaż prowadzona jest na terenie miasta, istnieją już dostateczne przesłanki do 

podjęcia bardziej skutecznych działań i skłonienia przedsiębiorcy do przeniesienia się 

w jakieś inne, mniej problematyczne miejsce. 

Mieszkańcy, w trosce o swoje bezpieczeństwo postulują także lepsze doświetlenie 

tego terenu. Latarnie przy Al. Waszyngtona oświetlają dobrze ciąg jezdny, natomiast 

pas zieleni, gdzie znajduje się pawilon i teren za nim są źle oświetlone i tam właśnie 

gromadzą się po zmroku uciążliwi biesiadnicy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dorota Jankowska – Lamcha 

 
Przewodnicząca Rady Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Kamionek 

 


