UCHWAŁA NR XVIII/139/2020
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zamontowania lampy oświetlenia ulicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Rząśnia uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Gminy Rząśnia po rozpoznaniu petycji w przedmiocie zamontowania lampy oświetlenia
ulicznego stwierdza, iż zawarte w petycji z dnia 20.05.2020 r. żądanie wnioskodawcy jest niezasadne
w zakresie zamontowania lampy oświetlenia ulicznego na wysokości wyjazdu z posesji składającego petycję
oraz niezasadne w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 109103E z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej
załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rząśnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E014EC8F-8FFE-4109-8A38-34808E3BD736. podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE

Komisja skarg wniosków i petycji po zasięgnięciu opinii komisji bezpieczeństwa wypracowała
stanowisko w sprawie aktywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia wydając poniższą
opinię.
Mając na uwadze między innymi aspekt ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczeństwa należy
wykluczyć możliwość lub ograniczyć podejmowanie decyzji o zwiększaniu ilości zapalonych/włączonych
lamp oświetlenia ulicznego do niezbędnych wyjątków.
Wypracowane stanowisko na posiedzeniach komisji Rady Gminy Rząśnia zmierza do utrzymania
dotychczasowego
oraz
do
wdrożenia
zaplanowanego
systemu
utworzonego
w myśl zasady wyłączam co drugą lampę, który uwzględnia wyżej wymienione aspekty. Mając na uwadze
powyższe okoliczności zakłada się możliwość przełożenia aktywnej lampy oświetlenia ulicznego z
konkretnie wskazanego miejsca oświetlenia dotychczasowego na rzecz miejsca sąsiadującego, tylko w
sytuacji gdy nie jest możliwe wprowadzenie rozwiązań alternatywnych, a przeniesienie lampy w sposób
oczywisty poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi i jednocześnie nie spowoduje negatywnych
skutków
w
tym
zakresie
w miejscu jej pierwotnego usytuowania. Podnoszony w petycji problem bezpieczeństwa użytkowników
drogi publicznej na wskazanym jej odcinku należy jednak rozpatrywać nie tylko w odniesieniu do
subiektywnych przesłanek (wskazówek) składającego petycję – lecz w kontekście całokształtu okoliczności
towarzyszących faktycznej, bezpośredniej przyczynie powstania istniejącego zagrożenia, celem jego
ograniczenia lub eliminacji.
W opinii komisji bezpieczny wyjazd z posesji, której właścicielem lub użytkownikiem jest składający
petycję nie jest uzależniony od oświetlenia ulicznego, które w chwili obecnej jest zapewnione na
odpowiednim, aprobowanym poziomie, dlatego zamontowanie dodatkowej lampy nie rozwiąże
podnoszonego w petycji problemu. Przeprowadzone oględziny w terenie wykazały, iż rozwiązania
odpowiedzialnego za podniesienie poziomu bezpieczeństwa należy upatrywać w innych aspektach,
zależnych w zdecydowanej mierze od działań właściciela posesji. W opinii przeprowadzających oględziny
– istotną przeszkodą, która może rodzić bezpośrednie niebezpieczeństwo przy włączaniu się do ruchu
drogowego jest fakt, że wyjazd z posesji jest przysłonięty drzewostanem należącym do właściciela, który
utrudnia widoczność. Dodatkowo, przy zwiększonym przemieszczaniu się pojazdów mechanicznych
wyjeżdzających z posesji, celem włączenia się do ruchu – osoba zarządzająca tą że posesją powinna
rozważyć kwestie związane z oznakowaniem takich miejsc napisem ostrzegawczym o przykładowej treści:
„Uwaga! Wyjazd z Bramy”. Są to obowiązki, które spoczywają na właścicielu posesji.
Jednocześnie, zdaniem komisji, ze względu na ukształtowanie terenu, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
może zostać wsparte działaniami Gminy, polegającymi na ewentualnym wprowadzeniu odpowiedniego
oznakowania ograniczającego prędkość. Ponadto zdaniem komisji zwiększenie zakresu działania
oświetlenia ulicznego będącego przedmiotem petycji można uzyskać poprzez poprawienie parametrów
działania istniejącej lampy umieszczonej najbliżej miejsca wskazanego przez wnioskodawcę.
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