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INTERPELACJA NR 489 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Konieczności przebudowy słupów telefonicznych stojących na ul. Ugorek. 

 

 Dziś zadzwonił do mnie jeden z mieszkańców ul. Ugorek i poinformował, że jeden ze słupów 

telefonicznych stojących na ul. Ugorek (przy Ugorek 13) został przewrócony. Mieszkaniec przesłał mi 

zdjęcie: 
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Słup uszkodziła śmieciarka. Mieszkaniec poinformował też służby TP SA o zaistniałym zdarzeniu. Po 

tym jak przybyłem na miejsce i porozmawiałem z mieszkańcami ul. Ugorek, okazało się że taka 

sytuacja (przewrócony słup) ma miejsce nie pierwszy raz. Np. w tym roku, zdaniem mieszkańców, 

słupy telefoniczne były już przewracane dwukrotnie i ogólnie raz na kwartał jakiś słup telefoniczny 

jest złamany lub przewracany. Niedawno np. leżały 3 lub 4 słupy telefoniczne – przewracający się 

jeden słup pociągnął pozostałe, a mieszkańcy nie mieli jak dojechać do swoich domów. Awarie 

usuwane są w ciągu 3-4 dni i póki co na szczęście nie było takiej sytuacji, kiedy leżący słup(y) 

tarasowały drogę dojazdową służbom ratowniczym. 
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Na dolnym zdjęciu zaznaczyłem swobodnie zwisający przewód telefoniczny, który został zerwany z 

innych słupów przez przewracający się słup – nocą na pewno będzie stanowił zagrożenie. 

 

Wraz z mieszkańcami doszliśmy do wniosku, że powodem częstego łamania / przewracania słupów 

przez samochody ciężarowe obsługujące domy przy ul. Ugorek jest fakt, że słupy telefoniczne stoją na 

środku ul. Ugorek i najlepszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie całej linii telefonicznej jak najbliżej 

ogrodzeń domów o nieparzystej numeracji. 

 Zwracam się do Zarządu o podjęcie działań, których celem byłoby przestawienie słupów 

telefonicznych na ul. Ugorek bliżej nieruchomości o nieparzystych numerach. Idealnym rozwiązaniem 

byłoby skablowanie tej linii, ale podejrzewam, że to będą zbyt duże koszty. 

 Jeśli sprawa zostanie przekazana do operatora słupów telefonicznych, to proszę uzyskać także 

informację ile razy w ciągu ostatnich 2-3 lat, musiał naprawiać słupy telefoniczne. Z pewnością 

przestawienie słupów bliżej ogrodzeń w długiej perspektywie czasowej (10 lat i więcej) będzie tańsze 

dla niego niż ciągłe odtwarzanie słupów w obecnej lokalizacji. Brak przestawienia słupów 

telefonicznych, jak pokazują dotychczasowe wydarzenia, będzie skutkować kolejnymi awariami, a 

tym samym operator będzie ponosił koszty przywrócenia swojej sieci do pełnej sprawności.  
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