
Jakie oświetlenie podwórka na rogu Sopockiej i Gdańskiej?

Notatka ze spotkania konsultacyjnego

Jaki był kontekst konsultacji?

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu oświetlenia na podwórku między ulicami:

Piastowską, Gdańską, Sopocką i Nowowiejską. Projekt realizowany jest przez Radę

Osiedla Ołbin w ramach Funduszu Osiedlowego.

Prace związane z oświetleniem dotyczyć będą: wykonania wykopów pod prowadzenie

kabli zasilających i umiejscowienie fundamentów słupów oświetleniowych (11 sztuk),

poprowadzenia trasy kablowej do poszczególnych punktów oświetlenia, wykonania

konstrukcji latarni wraz ze źródłem światła (11 sztuk), podłączenia elektrycznego z

dostępnym złączem elektrycznym, doboru odpowiednich zabezpieczeń oraz

wykonania sterowania oświetleniem, uziemienia poszczególnych punktów świetlnych,

zasypania wykopów i uporządkowaniu terenu po przeprowadzeniu prac. Podczas

spotkania przedstawiciele Wrocławskich Mieszkań oraz projektant przedstawili

zebranym mieszkańcom i mieszkankom projekt usytuowania lamp. Rozmawiano

zarówno o kwestiach technicznych dotyczących zaproponowanych rozwiązań, jak i

następstwach społecznych pojawienia się oświetlenia na podwórku.

Informacje o spotkaniu

Sposób zbierania opinii: Opinie zbierano podczas spotkania konsultacyjnego; była

również możliwość przesłaniach opinii mailem.

Miejsce spotkania: podwórko między ulicami: Piastowską, Gdańską, Sopocką,

Nowowiejską
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Termin spotkania: 8 września 2022 r., godz. 17:30

Liczba uczestników: 6 osób

Liczba nadesłanych maili: 1

Inicjator: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wsparcie: Amelia Osińska (Wrocławskie Mieszkania), Adrian Kalinowski (Wrocławskie

Mieszkania), Przemysław Drabik (projektant, P&D Przemysław Drabik) Anna

Skwarzyńska-Sołowień (Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej,

Sekcja ds. Funduszu Osiedlowego i Osiedli)

Moderatorka: Daria Sudoł (Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich – FEPS), Tadeusz

Mincer (FEPS)

Dodatkowe informacje

Przed spotkaniem nad Wrocławiem przeszła gwałtowna burza. Załamanie pogody z

pewnością wpłynęło na frekwencję podczas konsultacji. W spotkaniu wzięli udział

przewodniczący Rady Osiedla Ołbin oraz przewodnicząca Wspólnoty Mieszkaniowej

“Sopocka 6”.

W ramach działań informacyjnych m.in.: w serwisie Wrocław Rozmawia utworzono

osobną podstronę o konsultacjach, a w okolicy podwórka rozwieszono 30 plakatów

informujących o spotkaniu. Informacja o konsultacjach wysłana została pocztą

elektroniczną do Rady Osiedla Ołbin.

Po spotkaniu osoby reprezentujące Radę Osiedla Ołbin oraz Wspólnotę Mieszkaniową

“Sopocka 6” otrzymały drogą mailową opis projektu (by przekazać go

zainteresowanym tematem, a nieobecnym z powodu bardzo niekorzystnej aury

mieszkańcom i mieszkankom) wraz z informacją o możliwości dzielenia się opiniami

za pomocą poczty elektronicznej pod adresem konsultacje@um.wroc.pl (do 14

września 2022 r.). Taka informacja pojawiła się również na plakatach w okolicy

podwórka – rozwieszono je po spotkaniu konsultacyjnym.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom

za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!
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Zestawienie opinii

l.p. Opinia
Odpowiedź

Wrocławskich Mieszkań

1. Będzie za jasno w nocy, a lampy

będą świecić w okna

(opinia powtarzająca się

kilkukrotnie).

Opinia uwzględniona

Zaproponowane oprawy

oświetleniowe Corona Street LED o

niewielkiej mocy 36W oraz o

kierunkowym rozsyle będą

oświetlały tylko drogi i miejsce

zbiórki odpadów.

2. Czy regulacja oświetlenia będzie

globalna, czy każdą lampę będzie

można regulować osobno?

Wyjaśnienie

Oprawy oświetleniowe regulowane

będą wszystkie równocześnie. Nie

ma możliwości regulowania każdej

lampy osobno.

3. Czy taka duża liczba lamp na taką

przestrzeń jest potrzebna? Czy może

być mniej lamp?

Wyjaśnienie

Liczba i rodzaj opraw zostały

dobrane tak, aby spełnić minimalne

warunki natężenia oświetlenia,

przyjęte w Polskich Normach i

Warunkach Technicznych.

4. Czy jest możliwe, aby zamontowane

lampy były zasilane bateriami

solarnymi?

Opinia nieuwzględniona

Z powodu dużej liczby drzew

oświetlenie solarne nie będzie

funkcjonowało prawidłowo.

5. Jakiego typu będzie to oświetlenie:

czy będzie to światło o wiązce

rozproszonej czy kierunkowej?

Wyjaśnienie
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Oprawy posiadają asymetryczny,

drogowy rozsył światła o wiązce

kierunkowej.

6. Czy jest możliwe, aby zastosować

lampy na czujniki? Jakie rozwiązanie

jest bardziej ekonomiczne?

Opinia nieuwzględniona

Oprawy oświetleniowe sterowane

będą za pomocą przekaźnika

zmierzchowego. Jest to rozwiązanie

ekonomiczne, które spowoduje

uruchomienie światła dopiero po

zmroku.

7. Czy poza zamontowaniem

oświetnlenia będa prowadzone

jakieś prace remontowe na

podwórku?

Opinia uwzględniona

Razem z oświetleniem zostanie

wykonany remont nawierzchni

drogi wewnętrznej.

8. Ile czasu potrwa proces od

zatwierdzenia projektu do realizacji?

Jakie są szacowane terminy

rozpoczęcia realizacji i wykonania

inwestycji?

Wyjaśnienie

Zgodnie z podpisaną umową,

Wykonawca sporządzi

dokumentację projektową i uzyska

zaświadczenie o braku sprzeciwu do

wykonania robót w trakcie 100 dni

od dnia podpisania umowy, tj w IV.

kwartale roku 2022, natomiast

realizacja robót budowlanych

potrwa 80 dni, po zakończeniu

części projektowej.

9. Jakiej wysokości będą lampy? Wyjaśnienie

Oprawy oświetleniowy będą

umieszczona na wysokości 4m.
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10. Niezbyt ładne są zaproponowane

oprawy lamp. Czy jest możlwiość

zastosowanie innych?

Wyjaśnienie

Celem konsultacji nie było wybranie

oprawy oświetleniowej. Rodzaj

oprawy został wybrany przez

Zamawiającego.

11. Czy zastosowanie lamp 4000 K to

nie jest za duża wartość – może

wystarczyłoby 2000 K?

Wyjaśnienie

Barwa świetlna 4000K jest

najbardziej uniwersalną barwą

między światłem ciepłym a zimnym,

najlepiej nadającym się do

oświetlania ogrodów, dróg

wewnętrznych, parkingów.

12. Dlaczego lampy L4 i L5 są tak blisko

siebie?

Wyjaśnienie

Oprawa oświetleniowa L4 ma na

celu doświetlenie miejsc zbiórki

odpadów. Oprawa L5 oświetla

drogę. Przesunięcie oprawy

spowoduje wyjście poza działkę

Gminy Wrocław.

13. Czy jest możliwość przestawienia

lampy L5 przy śmietniku (nr 3)?

Opinia nieuwzględniona

Śmietnik nr 3 znajduje się na

działce, której właścicielem nie jest

Gmina Wrocław.

14. Czy można zobaczyć we Wrocławiu,

gdzieś na podwórku, jak te lampy

działają w praktyce (dokładnie takie

oprawy jak te zaproponowane przez

projektanta)? Prośba o podanie

informacji z konkretnym adresem

lub linkiem do lokalizacji, aby

Wyjaśnienie

Oprawa Corona Street LED o innej

mocy oraz większej wysokości jest

zamontowana we Wrocławiu – Tor

wrotkarski Nowy Dwór.
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mieszkańcy i mieszkanki mogli się

tam udać.

15. Kto, jeśli lampy będą potrzebować

regulacji, będzie się tym zajmował i

jak długo trzeba będzie czekać, aby

to zostało zrobione?

Wyjaśnienie

Podczas odbioru robót mieszkańcy i

mieszkanki będą mieli 5 dni na

sprawdzenie poziomu natężenia

oświetlenia. W przypadku uwag,

oświetlenie zostanie wyregulowane

przez wykonawcę na odpowiedni

poziom.

Ponadto, nadzorowanie eksploatacji

urządzeń oświetlenia pozostaje w

zarządzie Wrocławskich Mieszkań,

które zajmują się bieżącą

eksploatacją oświetlenia, dlatego na

wniosek mieszkańców, po

weryfikacji jego zasadności, Spółka

będzie regulować natężenie

oświetlenie.

16. Oświetlenie podwórka jest

zbyteczne, gdyż mieszkańcy radzą

sobie bez oświetla od 1952 r., a

oświetlenie podwórka przedszkola i

wyjścia z budynku na podwórko jest

wystarczające.

Opinia nieuwzględniona

Inwestycja związana z oświetleniem

wnętrza podwórzowego

realizowana jest na projekt w

ramach Funduszu Osiedlowego.

17. Czy podczas montowania lamp

będą wycięte jakieś drzewa?

Wyjaśnienie

Podczas montowania lamp nie

będą wycinane drzewa.

18. Gdzie będzie remontowana droga w

ramach wykonania oświetlenia?

Wyjaśnienie

W ramach realizacji przewidziano

remont drogi poprzez wymianę
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nawierzchni drogi wewnętrznej na

działkach Gminnych będących w

Zarządzie Wrocławskich Mieszkań

(dz. nr 22 i 6, AM–6, obręb Plac

Grunwaldzki).

19. Czy będą konsultacje z

mieszkańcami i mieszkankami

dotyczące remontu drogi i kwestii

parkingów?

Wyjaśnienie

Inwestycja nie uwzględnia

parkingów.

20. Czy jest możliwość postawienia na

podwórku stojaków rowerowych?

Opinia nieuwzględniona

Inwestycja nie uwzględnia

postawienia stojaków rowerowych.

21. Czy jest jakaś koncepcja nowych

nasadzeń na podwórku?

Opinia nieuwzględniona

W ramach inwestycji nie

przewidziano nowych nasadzeń. Nie

opracowana została koncepcja

nowych nasadzeń na podwórku.

22. Potrzeba wymienić nawierzchnię

drogi, aby była ona bezpieczniejsza

dla idących i aby nie była ona

dostępna dla kierowców

(wjeżdżające samochody).

Wyjaśnienie

Wrocławskie Mieszkania w ramach

realizacji inwestycji realizują

wymianę nawierzchni i remont

drogi.

Wnętrza podwórzowe jako tereny

gminne są ogólnodostęne, między

innymi, aby zapewnić swobodny

dojazd pojazdom do miejsca

gromadzenia odpadów i pojazdom

uprzywilejowanym (straż pożarna,

pogotowie itp.).
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Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach zadania publicznego „Wsparcie

procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w latach 2020–2022”

realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich

i współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Wrocław | 22 listopada 2022 r.
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