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 W odpowiedzi na złożoną interpelację z dnia 12.05.2021 r. w sprawie założenia 

oświetlenia ulicznego i wykonania remontu nawierzchni ulic: Ceramicznej i Gazowej  

w Przemyślu uprzejmie informuję, co następuje.  

 Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 

oszacował orientacyjny koszt wykonania sieci napowietrznej oświetleniowej przy 

wykorzystaniu istniejących słupów sieci energetycznej na odcinku długości około 140 mb. 

(montaż szafy sterowania oświetlenia SO z układem pomiarowym, podwieszenie w trzech 

przęsłach dodatkowych przewodów linii napowietrznej oświetleniowej, montaż 4 szt. opraw 

LED z wysięgnikami oraz techniczna przycinka istniejącego drzewostanu) wyniesie ok. 18 000 

złotych. Przy tym wariancie Gmina Miejska będzie ponosić dodatkowe koszty z tytułu 

dzierżawy infrastruktury PGE Dystrybucja S.A., a w przypadku likwidacji linii napowietrznej, 

przy spodziewanej modernizacji sieci zasilającej budynki mieszkalne (budowa sieci kablowej) 

koszty wykupu istniejących słupów i znaczące koszty remontu i utrzymania przejętej linii 

napowietrznej. 

 W przypadku budowy nowej linii kablowej oświetleniowej (ulica Ceramiczna na 

odcinku 630 m i ulica Gazowa na odcinku 110 m), montaż 17 latarni z oprawami typu LED 

oraz zabudowa szafki SO z układem pomiarowym wyniesie około 135 000 złotych. 

 Budowa oświetlenia w ulicach Ceramicznej i Gazowej uzależniona jest od 

zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta oraz wcześniejszego pozyskania 

zgód właścicieli działek przyległych do pasa drogowego na lokalizację w ich obrębie 

infrastruktury oświetlenia (podwieszenie przewodów linii napowietrznej oświetleniowej, 

montaż opraw i ułożenie kabla oświetleniowego). Stanowiło będzie to podstawę do wystąpienia 

do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o określenie warunków przyłącza do energetycznej sieci 

dystrybucyjnej. 

 W kwietniu bieżącego roku mieszkańcy wyżej wymienionych ulic wystąpili do 

Prezydenta Miasta Przemyśla w przedmiotowej sprawie i zostali poinformowani o kosztach  

i warunkach realizacji oświetlenia. 

 Natomiast odnośnie wniosku o wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy 

Ceramicznej i Gazowej informuję, że Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu na bieżąco 



 
 

 
 

monitoruje stan nawierzchni przedmiotowych ulic. Ubytki nawierzchni jezdni zostaną 

uzupełnione w ramach remontów cząstkowych, które są aktualnie w trakcie realizacji.  

 Wykonanie na ww. ulicach nakładki bitumicznej oraz budowy oświetlenia na chwilę 

obecną nie jest możliwe z uwagi na fakt, że na przedmiotowe zadania nie zostały zabezpieczone 

środki finansowe w budżecie miasta Przemyśla na rok 2021. 

 
                  PREZYDENT 

           MIASTA PRZEMYŚLA 

            (-) 

                Wojciech Bakun 

       (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat. 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO. 

3. a/a. 


