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OR.0003.6.2020                                                                                     Narol, 30.09.2020 r. 

 

Odpowiedź na interpelację  

złożoną przez Pana Grzegorza Patałucha – Radnego Rady Miejskiej w Narolu 

 

    Interpelacja została złożona na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 15 września 2020 r.,  

a przekazana na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 21.09.2020 r. (data 

wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol). 

 

Interpelacja dotyczy sprawy zmiany godzin oświetlenia ulic. 

 

ODPOWIEDŹ 

 

    Odpowiadając na interpelację w sprawie wygaszania oświetlenia bocznych ulic                           

i przesunięcia świecenia lamp na godzinę 22.00 informuję, co następuje. 

   W związku z trwającą w Polsce od wczesnej wiosny pandemią zakaźnej choroby COVID-

19, zmieniła się w pewien sposób polska rzeczywistość, nie tylko społeczna, ale też 

gospodarcza. Ograniczano podróże, wprowadzono kwarantanny, odraczano i odwoływano 

wydarzenia sportowe i kulturalne. Pandemia spowodowała również zakłócenia gospodarcze, 

w tym niepewność co do dalszych przychodów i zysków, nie tylko przedsiębiorców, ale 

również jednostek samorządu terytorialnego w postaci zmniejszających się przychodów.                    

Te wszystkie zmiany przyczyniły się  do podjęcia decyzji i uruchomienia działań, mających 

na celu ograniczanie wydatków i poszukiwania oszczędności również w naszej gminie. 

   Jednym z możliwych punktów na poprawę oszczędności były wydatki na energię 

elektryczną, gdzie dużym jej czynnikiem są wydatki na oświetlenia uliczne. 

    W związku z powyższym, poszukując oszczędności zdecydowałem o zmianie czasu 

świecenia lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narol – od zmierzchu do godziny 

22.00, za wyjątkiem oświetlenia rynku w Narolu oraz drogi wojewódzkiej nr 865, dla których 

czas świecenia pozostawał bez zmian. Odpowiednie pismo w tej sprawie wystosowałem             

w dniu 15 kwietnia br. do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu, Rejon Energetyczny    

w Tomaszowie Lub. 

 

http://www.narol.pl/


    Na prośby mieszkańców, po dwóch miesiącach zdecydowałem o przywróceniu godzin 

świecenia lamp ulicznych i pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. wystąpiłem z wnioskiem do 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu, Rejon Energetyczny w Tomaszowie Lub.                  

o przywrócenie czasu świecenia lamp oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach 

Gminy Narol od zmierzchu do godziny 22.30. Dodatkowo zwróciłem się z prośbą                         

o wyeliminowanie sytuacji, kiedy lampy na terenie gminy będą świeciły się w porze dnia, 

bądź zaświecały się krótko przed świtem (za wyjątkiem sytuacji kiedy prowadzona jest 

konserwacja oświetlenia, zgodnie z umową). Pomimo wystąpienia z powyższym pismem oraz 

prowadzonymi rozmowami w tej sprawie Zakład Energetyczny nie wykonał naszej prośby            

w odpowiednio krótkim czasie i nie przywrócił czasu świecenia lamp do godz. 22.30. 

Zleciłem więc tę czynność pracownikowi, który w dniach 16 i 17 września br. dokonał 

przestawienia czasów świecenia w większości punktów na terenie gminy, ustawiając czas 

świecenia lamp ulicznych do godziny 22.30.  

    Obecnie prowadzimy rozmowy z PGE Dystrybucja S.A. oddział w Zamościu, aby 

przywrócił godziny świecenia w pozostałych punktach do godz. 22.30. 

 

                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                            Grzegorz Dominik 

                                                                                                  Burmistrz 

 

 

 

 

 

 

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.                

z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej wiadomości             

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol. Odpowiedź na 

interpelację dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. Pismo z odpowiedzią 

przekazuje się również wnoszącemu interpelację 

 

    Otrzymują: 

1) Pan Grzegorz Patałuch – Radny (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Narolu). 

2) a/a. 


