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INTERPELACJA NR 89 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
Konieczności modernizacji oświetlenia skrzyżowania ulic: Myśliborskiej i Ćmielowskiej. 
 

 

W imieniu mieszkańców Tarchomina poruszających się po skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i 

Ćmielowskiej pieszo lub pojazdem mechanicznym po zmierzchu, zwracam uwagę na fatalne oświetlenie ww. 

skrzyżowania. Po zapadnięciu zmierzchu na tym skrzyżowaniu jest bardzo ciemno. Kierowcom trudno dostrzec 

pieszych poruszających się w tamtym rejonie dzielnicy. Gdy pada deszcz, sytuacja jest jeszcze gorsza. 

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na pytania: 

 

1. Czy urząd dzielnicy przeprowadzał pomiary natężenia oświetlenia na tym skrzyżowaniu i jakie są 

wyniki tych pomiarów? 

 

2. Czy urząd dzielnicy prowadzi monitoring skrzyżowań źle oświetlonych w dzielnicy i co roku 

przeznacza określoną pulę (np. 200.000 zł) na sukcesywne doświetlanie takich miejsc, a jeśli nie to 

dlaczego i czy podejmował starania, aby ten stan zmienić? 

 

3. Kiedy możliwe będzie doświetlenie ww. skrzyżowania ulic? 
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Mieszkańcy przesłali mi kilka zdjęć obrazujących sytuację na tym skrzyżowaniu: 
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Dla porównania otrzymałem także zdjęcia oświetlenia skrzyżowania ulic: Mehoffera i Myśliborskiej / 

Strumykowej (w zarządzie ZDM): 

 

 

 

Różnice w jakości oświetlenia widać aż za bardzo. 

  
                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


