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Do 
URZĄD MIASTA ZGIERZA 

Prezydenta Miasta Zgierza 
0 7. 03. 2016 

r 

p. Przemysława Staniszewskiego 
Ilość załączników 

Wniosek 
Wnioskujemy o uzupełnienie oświetlenia brakującego na dwóch odcinkach 
ulicy Wiosny Ludów w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających z niej 
uczestników zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. 

Uzasadnienie: 

Ulica ta nie posiada chodników ani pobocza piesi poruszający się tą ulica 
zmuszeni są do chodzenia jezdnią co nie wpływa na ich bezpieczeństwo. Jest to 
teren zabudowany a więc w myśl istniejących przepisów nie muszą oni posiadać 
przywieszek odblaskowych co powoduje że są czasami mało widoczni. Kierowcy 
pojazdów jadący tą ulicą jadą drogą oświetloną i nagle wjeżdżają na odcinek 
drogi która tego oświetlenia nie posiada co powoduje również dodatkowe 
zagrożenie. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami kto to oświetlenie 
powinien wykonać informujemy że : 

- w myśl art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 9 Dz. 
U z 2001 r nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) Zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należ do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy : (...) 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji ,usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych , utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwania odpadów komunalnych,zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 
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-art. 4 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 
nr 19, poz. 115 z późno zm.): 
pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i 

pod jego powierzchnią, w którym sq zlokalizowane droga oraz obiekty 

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 

i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

Nie ulega wątpliwości, że oświetlenie uliczne (drogowe) to urządzenia związane 
z zabezpieczeniem i obsługą ruchu. 

- Art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2012.1059) stanowi obecnie, że do 
zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się 
na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg 
publicznych znajdujących się na terenie gminy. 

Obowiązek ten obejmuje wszystkie drogi publiczne (a nie tylko gminne) 
znajdujące się na terenie gminy, za wyjątkiem autostrad płatnych. 
Powołanej regulacji z Prawa energetycznego odpowiada art. 7 ust. 1 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że do zadań własnych 
gminy należą w szczególności sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów oraz organizacji ruchu drogowego. Przez finansowanie oświetlenia 
w ustawie Prawo energetyczne rozumie się finansowanie kosztów energii 
elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i 
utrzymania (art. 3 pkt 22 ustawy). 

-Przez finansowanie Oświetlenia rozumie się na gruncie aktualnej wersji ustawy 
Prawo energetyczne finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 
punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania (art. 3 pkt 22 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). 

W związku z tym składamy wniosek o wykonanie przez Gminę Miasto Zgierz 
brakujących odcinków oświetlenia. 
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