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PaniKatarzyna Skuza

Przewodnicząca Rady Miej skiej w Szydłowie

WNIoSEK

ZvrT acatt się z wnioskiem o uzupełnienię oświetlenia ulicznego w miejscowości
Mokre na drodze gmirrnej pr4y posesji nr 3B, poprzez powieszenie lampy na słupie nr 31.

UZASADNIENIE

Istniejące aktualnie tozmieszczenie lamp na drodze gminnej przy któĘ znajdują się
posesje o numerach I,2,3A,3B, 4, 13, I3A, 14 nie gwarantuj e bezpieczeństwa mieszkńcom
oraz innym osobom korzystającym z tej drogi w porze wieczornej i nocnej. Przerwa w
oświetleniu występuje od słupa o nrrmerze 28 do sfupa o numerze 33 czyli nie oświetlone
pozostaje około 250 m. Szczególnie zagrożone są dzieci oraz osoby starsze które
niejednokrotnie znuszone są pokonywaó wyżej wymienioną drogę pieszo. Prry vłyżej
wymienionej drodze budowarre są aktualnie nowe domy, ptzez co ttależy sądzió że ruch
pieszy i kołowy ulegnie zwiększeniu. NaleĄ takżę zvwóció uwagę że przy braku
dostatecznego oświetlenia ulicznego istnieje zagrożenie kolizji pojazdów z dzlkiml
niterzętarrti, które licznie występują na omawianym terenie ze względu na bliskość lasu i
zadrzeńeń.

Niniejszy wniosek składam w poroz}mieniu z mieszkańcami oraz sohysem sołectwa
Mokre Panem Jerzym Skuzą.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpattzenie mojego wniosku, zxvłaszcza że doĘcry
on poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Radny Rady

Z poważantem

Miejskiej w Szydłowie
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Marcin Mazur

Radny Rady Miejskiej w Szydłowie

W odpowtedzi na Pana pismo z dńa 1,6.04.2019 r. w sprawie zainstalowania

oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokre (słup ener geĘczny nr 31) informuję, że w

stosownym czasie komisja składająca się z przedstawicieli Utzędu Miasta i Gminy w

Szydłowie oraz ptzedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowie dokona oględzin wskazanego

ptzez Pana miejsca i zdecyduje, czy uzupełnienie oświetlenia ahcznego jest w tym miejscu

zasadne.
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