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Piaseczno, dnia-tó..07.2016, 
1T.7011.I52.2014.TM.450 

SołeehYO Józefoslaw 
05-500 Piaseczno 
ul. Osiedlowa 49a 

dot. : sygnalizacji świetlnej na ulicy Geodetów, harmonogramu przebudowy ulicy 
Energetycznej, projektu Buspasów na ulicy Puławskiej, dofinansowania biletów 
Z T M i trasy rowerów miejskich Yeturilo. 

W odpowiedzi na Państwa pismo, które zostało złożone w Gminie w dniu 12.07.2016. 

informuję : 

1. Wniosek o zsynchronizowanie świateł na ulicy Geodetów. 

Informuję, że instalacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Geodetów została wykonana zgodnie 

z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe projektem stałej organizacji mchu i w dniu 

20.07.2010. została przekazana do eksploatacji. Po roku, w czerwcu 2011, nastąpiła korekta 

programów pracy sygnalizacji. 

Obecnym konserwatorem sygnalizacji na zlecenie Gminy jest firma PPUH ..Podkowa" Sp. 

j . Boguszewscy Perkowscy, a sprawą utrzymania i konserwacji sygnali7.acji świetlnej zajmuje 

się Referat ds. Zarządzania Energią, Z przekazywanych raportów z obowiązkowych i 

przeprowadzanych systematycznie kontroli nie wynika, ahy sygnalizacja działała niezgodnie z 

zatwierdzonym programem pracy. 

Jednocześnie informuję, że ulica Geodetów jest drogą zbiorczą (2.KDZ), która krzyżuje się 

z ulicami lokalnymi (np. z ulicą Ogrodową czy Osiedlową), które nie mogą być traktowane jak 

drogi równorz.ędne pod względem uprawnień mchu. 

Odnośnie synchronizacji informuję, że sygnalizacja świetlna wszystkich trzech skrzyżowań 

jest skoordynowana ze sobą i działa wg jednego, wspólnego programu pracy. 

Ponadto informuję, że aktualnie na zlecenie Gminy jest opracowywany projekt rozbudowy 

ulicy Geodetów na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Julianowskiej wraz ze 

skrzyżowaniami. W przypadku gdy istniejąca sygnalizacja będzie kolidowała z przebudową 

skrzyżowań, to zostanie ona przebudowana z uwzględnieniem zsynchronizowania sygnalizacji 

na poszczególnych skrzyżowaniach. 

2. Harmonogram przebudowy ulicy Energetycznej. 

Informuję, że w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy są zabezpieczone środki 

finansowe na opracowanie projektów rozbudowy ulicy Geodetów i Energetycznej oraz na 
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