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W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego w sprawie instalacji 
oświetlenia ulicznego w trzech różnych miejscach informuję iż, każda z tych 
lokalizacji ma różne możliwości i ograniczenia. 

Ad. 1. Oświetlenie wzdłuż ogrodzenia Cmentarza Rzymskokatol ickiego 
św. Józefa i Wawrzyńca w kierunku ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - jest 
to teren Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego status należy określić jako 
teren prywatny. 

Zgodnie z art. 18 ustawy prawo energetyczne do zadań własnych 
gminy należy f inansowanie oświetlenia w odniesieniu do tych miejsc 
publicznych (ulic, placów) i dróg, które znajdują się na obszarze danej gminy i 
które jednocześnie stanowią jej mienie komunalne. 

Uprzejmie informuje iż, budowę oświetlenia przedmiotowego terenu 
powinien wykonać właściciel gruntu - Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Ad. 2 . Oświetlenie na skwerze pomiędzy SP8 a blokiem nr 32 tj. przy ul. 
Gałczyńskiego 2 7 A - własność Gminy Miasto Zgierz stanowi wąski pas gruntu 
o szerokości ok. 3 m, praktycznie w całości stanowiący utwardzony ciąg 
pieszy. W celu wykonania przedmiotowego oświetlenia należy rozebrać część 
istniejącego chodnika lub wywłaszczyć niezbędny pas gruntu dla realizacji tej 
inwestycji, co z kolei znacznie podniesie koszt inwestycji. 
Wg wstępnych szacunków koszt wykonania tej instalacji oświetleniowej to ok. 
40 tys. PLN. Ewentualne wywłaszczenie to koszt ok. 30 tys. PLN. 

Ad. 3. Oświetlenie parkingu przy dworcu PKP Zgierz Północ - jest to 
teren PKP S A. i jego status należy określić jako teren prywatny. 

Zgodnie z art. 18 ustawy prawo energetyczne do zadań własnych 
gminy należy f inansowanie oświetlenia w odniesieniu do tych miejsc 
publicznych (ulic, placów) i dróg, które znajdują się na obszarze danej gminy i 
które jednocześnie stanowią jej mienie komunalne. 

Uprzejmie informuje iż, budowę oświetlenia przedmiotowego terenu 
powinien wykonać właściciel gruntu - PKP S.A. 
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