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Dotyczy: petycji ws. zainstalowania lamp hybrydowych w miejscowości Zacisze  

 

W odpowiedzi na petycję otrzymaną w dniu 07.03.2022 r. od mieszkańców, dotyczącą 

montażu 35 lamp hybrydowych na terenie wsi Zacisze informuję, iż zdajemy sobie 

sprawę, że potrzeba doświetlenia podyktowana jest aspektami bezpieczeństwa zarówno 

mieszkańców jak i użytkowników dróg przebiegających przez Państwa miejscowość. 

 

Aktualny budżet gminy nie zakłada budowy nowego oświetlenia w Państwa miejscowości 

i nie jesteśmy w stanie określić terminu takiego zamierzenia inwestycyjnego, bowiem 

zależy to od poziomu i charakteru wydatków gminy w kolejnych latach. 

 

Przedstawiona w załączniku petycji oferta na budowę 35 lamp hybrydowych zasilanych 

turbiną wiatrowa (koszt 662 970,00 zł brutto plus montaż 3 800,00 zł netto/sztuka) lub 

panelami fotowoltaicznymi (koszt 441 978,36 zł brutto) w znacznym stopniu przekracza 

możliwości finansowe gminy. 

 

Dla porównania w 2019 roku Gmina Leśna oszacowała koszt budowy 85 punktów 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Zacisze oraz Bartoszówka (oświetlenie 

standardowego, zasilane kablem z oprawami LED), który po aktualizacji na dzień 

dzisiejszy wynosi ok. 930 tys. zł brutto. 

 

Przy budowie nowych punktów oświetlenia bardzo ważny jest również aspekt późniejszej 

konserwacji i bieżącego utrzymania. Mimo zapewnień producenta, jak również firm 

montujących oświetlenie hybrydowe, wiemy, że jego konserwacja po upływie gwarancji 

generuje znaczne koszty, pomimo tego, iż zastosowane słupy wraz z konstrukcją 

przystosowane są dla III strefy wiatrowej - strefy górskiej wg polskich 

i europejskich norm. 

Uszkodzeniu ulegają turbiny, panele oraz słupy, a ich naprawa pochłonie znaczne środki 

finansowe przeznaczone na konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na 

terenie całej gminy.  
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W przeliczeniu budowa jednego punktu oświetlenia ulicznego „klasycznego” sieciowego 

wynosi ok. 10 941,00 zł brutto, a zaproponowane przez Państwo lampy hybrydowe 

generują znacznie wyższe koszty w przeliczeniu na 1 punkt, które wynoszą ok. 23 616,00 

zł przy zasilaniu turbiną wiatrową lub 17 302,00 zł przy zasilaniu z panelu 

fotowoltaicznego. Jednocześnie montaż oświetlenia przy drogach publicznych musi być 

zgodny z przepisami prawa związanymi z rozmieszczeniem punktów świetlnych 

(usytuowaniem, odległościami) oraz natężeniem oświetlenia.  

 

W załączeniu przekazujemy 6 arkuszy map z orientacyjnymi lokalizacjami punktów 

oświetleniowych opracowanych prze Gminę, z prośbą o zapoznanie się z tym materiałem. 

Proponujemy Państwu zorganizowanie spotkania w sprawie oświetlenia w świetlicy 

wiejskiej w Zaciszu w dogodnym dla Państwa terminie. 

 

 

 

Burmistrz Leśnej 

Szymon Surmacz 
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