tJIlJHlr

iiliilr

i/fpr. rJnir,

/

iMtr,.qs?t.tr

u.,a3,.,.

PnrzylENT Mr,q.sr,A GoyNt
teteron

(centratr,ru

uu-#-'.1'.:j':':r::,y:;;::' ,::ii::r'rl/l,brr*u

pt;wwwsdynia pr

Gdynia, 14 marca 2016

';O1,C0O\,54, ?JDl6

r,

Pani

Miroslawa Kr6l
Radna Miasta Gdyni

W odpowiedzi na Pani interpelacjq w sprawie mozliwoSci:

o

pod6wietlania rozkladow jazdy na przystankach za pomocq diod zasilanych energiq slonecznq,

.

instalacji hotspotow na wszystkich przystankach,

uprzejmie informujq, 2e je2eli chodzi o pierwszy postulat, to ze wzglgdu na uwarunkowania
techniczne takie rozwiqzanie mogloby byc zastosowane jedynie w przypadku wiat przystankowych. PodSwietlenie rozkladow na przystankach bez wiat wymagaloby zastqpienia obec-

nie stosowanych slupkow przystankowych specjalnymi konstrukcjami z podSwietlanym kasetonem na rozklad jazdy, regulatorem ladowania, akumulatorem magazynujqcym energiq

w ciqgu dnia oraz panelem baterii slonecznych, Ze wzglqdu przede wszystkim na koszty
takiego rozwiqzania - co najmniej pigciokrotnie wyzsze od kosztow tradycyjnego slupka
przystankowego

-

nie jest ono brane pod uwagq,

PodSwietlenie rozklad6w umieszczanych w wiatach przystankowych wymagaloby modyfikacji tych wiat

-

wymiany kaseton6w na rozklady jazdy na podSwietlane, instalacji regulatorow

ladowania, akumulatorow i baterii slonecznych,oraz doprowadzenia zasilania do diod w kasetonie w spos6b zapewniajqcy odpowiedniq izolacjg i jednocze6nie odporno66 na wanda-

lizm, Ze wzglqdu na koszty przedsigwzigcia, wynoszqce (wg wstgpnych szacunk6w ZKM)
ok. 1,5 - 2 tys, zl dla jednej wiaty, nie jest planowane zastosowanie takiego rozwiqzania
w przypadku wiat 1u2 znajdujqcych sig na przystankach. Ponadto, w przypadku ponad 2/3
wiat, ich modernizacja nie jest obecnie mo2liwa tak2e z ptzyczyn formalnych - nalezq one

do prywatnych firm reklamowych, kt6re (na mocy zawartych z Miastem umow) majq prawo
eksploatowa6 obecne wiaty do roku 2022. Z pewnoSciq firmy te nie bgdq sktonne do modernizacji wiat na wlasny koszt, z kolei Miasto nie ma prawa wyd
zacjq obcej wlasno6ci.
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PodSwietlenie rOzkladow jazdy bqdzie natomiast

-

-

o ile pozwolq na to mozliwo6ci finansowe

uwzglqdnione w wymaganiach dla wiat przystankowych stawianych przez Miasto w przy-

szloSci,

Jezeli chodzi o kwestiq wyposaZenia wszystkich przystankow w hotspoty, to

-

pornijajqc

nawet problemy te-chniczne (wigksze, ni2 w przypadku podSwietlenia rozklad6w) oraz nie-

zbgdne koszty'inwestycyjne,- same koszty eksploatacji hotspotow sq na tyle duze, ze
w najblizszych latach rozwiqzanie

to nie bqdzie wdrazane, Dla zobrazowania skali

tych

kosztow wystarczy zestawid liczbg ok, 600 przystankow na terenie Gdyni z liczbq 43 miejskich hotspotow, ktorych koszt utrzymania i konseruvacji przekracza kwotq 150 tys, zt w skali
roku"
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