
UCHWAŁA NR XXXVII/303/14
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie poparcia działań mających na celu zmiany przepisów w zakresie oświetlenia dróg

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn.zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Wystąpić do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz do parlamentarzystów ziemi opolskiej o podjęcie 
działań mających na celu zmianę przespisów prawa w zakresie oświetlenia dróg. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas
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S T A N OW I S K O
RADYMIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie wystąpieniado Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz do parlamentarzystówZiemi
Opolskiej o podjęcie działańmającychna celu zmianęprzepisów prawa w zakresie oświetleniadróg
Rada MiejskaKolonowskiewyraża zdecydowane niezadowoleniez obowiązującychuregulowań
prawnychw zakresie zarządzania, utrzymania i finansowaniaoświetleniadrogowego. Przepisy
zawarte w ustawie Prawo energetyczne są niejednoznacznei prowadzą do wielu konfliktów
pomiędzywładzamisamorządowymi, zarządcami dróg i zakładamienergetycznymi,do których
należywiększość sieci oświetleniadrogowego.
Najważniejszymobecnie problememdo rozwiązania jest uregulowaniewłasności i zarządzania
oświetleniemdrogowym. Oświetleniebezspornie stanowi element drogi, tak jak np. jej odwodnienie,
oznakowania, jezdnie, chodniki itp., powinno zatem byćwłasnością zarządcy drogi, co oznacza
całościowe zarządzanie i finansowanie.Dzięki temu sytuacja byłabyjasna, nie rodziłabykonfliktów i
rozbieżności interesów stron, które teraz uwikłane są w proces zarządzania i finansowania
oświetleniadrogowego.
W obecnymstanie prawnymwystępujewielewątpliwości i nieporozumień, tj.:

1) część oświetleniadróg publicznychjest własnością zarządcy dróg, a część stanowi własność
zakładów energetycznych,które nie mają żadnego interesu w tym, by oświetleniebyło
efektywne czy energooszczędne,

2) za finansowaniekonserwacji sieci oraz energii elektrycznejdo oświetleniadróg publicznychi
niepublicznych– niezależnieod tego, czyjąwłasnością jest oświetlenie i kto zarządza drogą –
odpowiada gmina.W ten sposób gmina, nie będąc właścicielemi nie mając żadnego wpływu
na istniejąceoraz budowane oświetleniedrogowe na drogach powiatowych, krajowych
(oprócz dróg ekspresowych i autostrad płatnych), jest zmuszona do ponoszenia ogromnych
wydatków,

3) konserwacja oświetleniabędącego własnością zakładu energetycznego praktyczniemoże być
zlecona jedynietemu zakładowi i na jego warunkach,

4) oświetleniebędące własnością zakładów energetycznychjest przestarzałe techniczne i
wyeksploatowane, a co za tym idzie bardzo energochłonne i mało efektywne. Taka sytuacja
powoduje, że gminyponoszą wysokie koszty zużycia energii elektrycznej, nie mając
możliwościprzebudowy tego oświetleniana bardziej energooszczędne.

Taka sytuacja prawna w zakresie własności, zarządzania i finansowaniaoświetleniadrogowego jest
dalece niewłaściwai wymaga niezwłocznychzmian. Sprawy oświetleniadrogowego są
nierozerwalniezwiązane z drogami i winnybyć uregulowane w ustawie o drogach, nie zaś w Prawie
energetycznym.Nowe zapisy prawne muszą być precyzyjnei jasno określać, kto zarządza
oświetleniem.Zarządcą z kolei powinienbyć zarządca drogi według kategorii publicznejlub
właścicielw odniesieniudo pozostałych dróg i terenów, na których takie oświetleniewystępuje.
Konieczne jest też stworzenie podstaw prawnych i przeprowadzenie procesu przeniesieniawłasności
oświetlenia z zakładów energetycznychna zarządców dróg publicznychi właścicielipozostałych
oświetlanychterenów. Dopiero takie działaniadoprowadzą do normalizacjisytuacjiw tym zakresie i
pozwolą zarządcom dróg, w tym gminom– w przypadkach dróg publicznychkategorii gminneji
wewnętrznych należącychdo gminy,na przebudowę zużytych technicznie i technologiczniesieci
oświetleniowych.Stworzone zostaną również możliwościaplikowaniao środki zewnętrzne na ten
cel.
Zastosowanie nowoczesnych technologiiw zarządzaniu oświetleniemi energooszczędnychźródeł
światła pozwoli z kolei na znaczne obniżeniezużycia energii elektrycznej, a tym samymzmniejszenie
kosztów z tym związanych.Duże ograniczenie zużycia energiiw skali kraju będziemiało
niebagatelneznaczeniew kontekście zobowiązania Polski do ograniczenia emisjidwutlenku węgla.
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Wszystkie te zmianypozwoliłybyłatwo wywiązać się ze zobowiązaniawobec Unii Europejskiej.
Rada Miejskaw Kolonowskiemzobowiązuje Burmistrza Kolonowskiego do przekazania
niniejszegostanowiskaMinistrowi Infrastruktury i Rozwoju oraz parlamentarzystomZiemi
Opolskiej, a także do wiadomości Zarządu ZwiązkuMiast Polskich.
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