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INTERPELACJA NR 89 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Konieczno�ci modernizacji o�wietlenia skrzy�owania ulic: My�liborskiej i �mielowskiej.

W imieniu mieszka�ców Tarchomina poruszaj�cych si� po skrzy�owaniu ulic My�liborskiej i 

�mielowskiej pieszo lub pojazdem mechanicznym po zmierzchu, zwracam uwag� na fatalne o�wietlenie ww. 

skrzy�owania. Po zapadni�ciu zmierzchu na tym skrzy�owaniu jest bardzo ciemno. Kierowcom trudno dostrzec 

pieszych poruszaj�cych si� w tamtym rejonie dzielnicy. Gdy pada deszcz, sytuacja jest jeszcze gorsza. 

W zwi�zku z powy�szym prosz� o odpowiedzi na pytania: 

1. Czy urz�d dzielnicy przeprowadzał pomiary nat��enia o�wietlenia na tym skrzy�owaniu i jakie s�

wyniki tych pomiarów? 

2. Czy urz�d dzielnicy prowadzi monitoring skrzy�owa� �le o�wietlonych w dzielnicy i co roku 

przeznacza okre�lon� pul� (np. 200.000 zł) na sukcesywne do�wietlanie takich miejsc, a je�li nie to 

dlaczego i czy podejmował starania, aby ten stan zmieni�? 

3. Kiedy mo�liwe b�dzie do�wietlenie ww. skrzy�owania ulic? 
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Mieszka�cy przesłali mi kilka zdj�� obrazuj�cych sytuacj� na tym skrzy�owaniu: 
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Dla porównania otrzymałem tak�e zdj�cia o�wietlenia skrzy�owania ulic: Mehoffera i My�liborskiej / 

Strumykowej (w zarz�dzie ZDM): 

Ró�nice w jako�ci o�wietlenia wida� a� za bardzo. 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białoł�ki 
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INTERPELACJA NR 89/1 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Konieczno�ci modernizacji o�wietlenia skrzy�owania ulic: My�liborskiej i �mielowskiej.

W zwi�zku z odpowiedzi� z dnia 14 grudnia 2016 r., pismo znak: UD-II-WOR.0003.629.2016.GSK / 

WDI/EKO 0003, prosz� o informacje czy wykonano analizy techniczne, okre�lono kwoty na wykonanie 

do�wietlenia skrzy�owania ulic: My�liborskiej i �mielowskiej oraz jaka była odpowied� ZDMu na pismo 

dzielnicy w tej sprawie? 

Przypominam tak�e pytania ze swojej poprzedniej interpelacji w tej sprawie: 

1. Czy urz�d dzielnicy przeprowadzał pomiary nat��enia o�wietlenia na tym skrzy�owaniu i jakie s�

wyniki tych pomiarów? 

2. Czy urz�d dzielnicy prowadzi monitoring skrzy�owa� �le o�wietlonych w dzielnicy i co roku 

przeznacza okre�lon� pul� (np. 200.000 zł) na sukcesywne do�wietlanie takich miejsc, a je�li nie to 

dlaczego i czy podejmował starania, aby ten stan zmieni�? 

3. Kiedy mo�liwe b�dzie do�wietlenie ww. skrzy�owania ulic? 

a na które nie otrzymałem do dzi� odpowiedzi. 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białoł�ki 




