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INTERPELACJA nr 88/2019 

ws. powtarzających się problemów z oświetleniem ulicy Szwana oraz ścieżki 

rowerowej i traktu pieszego od ul. Szwana do ul. Rataja 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie powtarzających się problemów z oświetleniem ulicy Szwana oraz ścieżki 

rowerowej i traktu pieszego od ul. Szwana do ul. Rataja. 

Od dłuższego czasu występują znaczne problemy z oświetleniem ulicy Szwana oraz 

ścieżki rowerowej i traktu pieszego od ul. Szwana do ul. Rataja na Osiedlu Witosa. Na 

podstawie doświadczeń z zimy 2018/2019 roku, problem występuje zwłaszcza przy 

dużej wilgotności powietrza lub lekkim przymrożeniu gruntu – przy zaistnieniu 

powyższych warunków pogodowych odcinane jest zasilanie latarni ulicznych 

powyżej skrzynki rozdzielczej zlokalizowanej przy ul. Sławka na wysokości budynku 

administracji TBS. Na skutek tego wyłączone zostają latarnie na całym odcinku od 

ww. skrzynki do i wzdłuż ul. Szwana (z jej odgałęzieniem w stronę wschodnią) oraz 

wzdłuż ścieżki rowerowej i traktu pieszego łączącego Osiedle Różane z ul. Rataja na 

wysokości Ronda Aleksandry Śląskiej. 

Prawdopodobną przyczyną, dla której zasilanie jest odcinane, jest niesprawność 

kabla zasilającego jednej z latarni (przy krzyżowaniu się ścieżki rowerowej i traktu 

pieszego z ul. Szwana przy jej odejściu w stronę wschodnią) – wynika tak z jednej 

z zeszłorocznych interwencji brygady odpowiedzialnej za utrzymanie i serwisowanie 

oświetlenia ulicznego. W praktyce skutkuje to koniecznością powtarzającego się co 

kilka dni zgłaszania awarii na linię „911”, a następnie przyjazdu brygady i ponownego 

włączenia zasilania latarni, których działanie przerywane jest znowu po kilku dniach 

i tak dalej. 

Co ważne, zasilanie latarni uszkodzone zostało przy okazji powadzenia innych prac 

w terenie bądź też zostało po prostu błędnie wykonane. Być może inwestycja objęta 

jest jeszcze okresem gwarancyjnym, co pozwoliłoby na naprawę oświetlenia bez 

obciążania budżetu miasta. 
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Uciążliwość i powtarzalność problemu wymaga podjęcia kroków bardziej 

zdecydowanych niż doraźne interwencje brygad odpowiedzialnych za utrzymanie 

i serwisowanie oświetlenia ulicznego. 

Problem braku należytego oświetlenia ścieżki rowerowej i traktu pieszego stwarza 

znaczne zagrożenie zwłaszcza w sezonie zimowym, gdy są one oblodzone – co 

zdarza się już przy niewielkich temperaturach ujemnych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie pilnej interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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