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Zgierz 9 września 2019r. 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców i własnych informacji proszę 
o przedstawienie informacji na temat godzin uruchamiania oświetlenia ulicznego i jego 
wygaszania 

W ostatnich dniach oświetlenie uliczne włączało się po zmroku a nie wraz ze 
zmierzchem, należy zauważyć, że godziny zmierzchu to nadal godziny wzmożonego 
ruchu na ulicach i chodnikach, a co za tym idzie niedoświetlenie ulic może sprzyjać 
występowaniu sytuacji niebezpiecznych. 

Proszę o pełną informację na temat zasad użytkowania oświetlenia ulicznego 
w zakresie decydowania i wykonywania decyzji o uruchamianiu latarni, Czy jest 
przygotowany całoroczny harmonogram włączeń i wyłączeń, czy jest to realizowane 
ręcznie czy automatycznie, czy miasto posiada jakiś system nadzoru nad realizacją 
zlecenia przez wykonawcę usługi? 
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Pan Łukasz Wróblewski 

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego z dnia 09 września 2019r. (data 
wpływu 10.09.2019r.) dotyczącego zasad funkcjonowania oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta Zgierza informuje, iż załączanie i wyłącznie oświetlenia jest 
realizowane automatycznie poprzez sterowniki astronomiczne. 

Załączanie i wyłączanie instalacji następuje zgodnie z cyklem wschodów 
i zachodów słońca. Podobnie jak w większości miast w Polsce o zbliżonej wielkości, 
stosujemy na terenie miasta Zgierza zwłokę i przyśpieszenie odpowiednio w okresie 
zimowym (wrzesień-kwiecień) 20 min. i letnim (kwiecień-wrzesień) 40 min. Aktualnie 
sterowniki są przestawiane na okres zimowy, co z pewnością znacznie poprawi 
komfort bezpieczeństwa mieszkańców. 

Wszelkie reklamacje i zgłoszenia są przekazywane do firmy zajmującej się 
eksploatacją oświetlenia na terenie miasta Zgierza - P G E Dystrybucja S.A. 
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