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Gliwice, dnia 24.07.2019 r.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych.
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Dotyczy:

budowy oświetlenia na ul. Omańkowskiej w Gliwicach / Państwa pisma nr PU.0020.4.2019

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Dzielnicy Żerniki, zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy
budowy oświetlenia na ul. Omańkowskiej. Jako Rada chcielibyśmy zaproponować inne rozwiązanie umożliwiające
realizację tego przedsięwzięcia. O ile nam wiadomo, głównym problem jest brak chodnika w części wspomnianej
ulicy, dotyczy to odcinka ulicy od posesji z nr 1 do posesji z nr 12. Brak wzmiankowanego chodnika uniemożliwia
wyznaczenie trasy kabla podziemnego i posadowienie fundamentów lamp oświetleniowych, zgodnie z obowiązującymi normami. W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie dwuetapowe; pierwszy etap obejmowałby
budowę oświetlenia ulicznego od strony ul. Szymanowskiego, prawą stroną ul. Omańkowskiej, wzdłuż istniejącego
chodnika z prowizoryczną nawierzchnią, aż do posesji nr 13. Etap drugi, to budowa oświetlenia na odcinku od
posesji nr 1 do posesji nr 12 - jego budowa mogłaby się odbyć dopiero w przyszłości, po pozyskaniu fragmentów
działek prywatnych, tak by możliwe było umieszczenie tam kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.
Takie dwuetapowe rozwiązanie ma swoje zalety, gdyż odcinek pomiędzy posesjami od nr. 1 do nr. 12, jest
obecnie w miarę oświetlony i ma na celu jedynie podniesienie standardu oświetlenia, natomiast reszta ulicy jest
aktualnie całkowicie pozbawiona oświetlenia i panują tam przysłowiowe egipskie ciemności!
Przedstawiciel Rady Dzielnicy dokonał rozeznania możliwości technicznych oraz zbadał kwestię własności
gruntów na wspomnianym odcinku i wydaje nam się, że przeprowadzenie I etapu tej inwestycji jest obecnie w pełni
realne i nie powinno być żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie tej inwestycji, jednak jesteśmy
otwarci na inne propozycje rozwiązania problemu oświetlenia ulicy Omańkowskiej.
Rada Dzielnicy przywiązuje dużą wagę do spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
Żernik, dlatego zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu jego podniesienie.
W imieniu Rady Dzielnicy "Żerniki"

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Strona internetowa: www.zerniki.gliwice.pl
4. a/a.
Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

