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P R O T O K Ó Ł  NR 9/2012 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu 23 lipca 2012 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brał udział 
Pan Piotr Irla – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury. 

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Skuter - wiceprzewodniczący Komisji 
Komunikacji, Dróg i Transportu. 

  
Proponowany porządek obrad :  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Wyrażenie opinii dot. uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
5. Sprawy różne. 
6.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad.  1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1200 dokonał jej wiceprzewodniczący Pan 
Marek Sekuter, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.   2 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad - przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. Do treści protokołu uwag nie było. Został on przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad.  4  W tym punkcie wyrażona została opinia dotycząca uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania      
z tych przystanków.  
 O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji 
poprosił Pana Piotra Irlę  – zastępcę dyrektora Wydziału  Infrastruktury: 
Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Rawski : 
1) Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego 
transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu osób; 
2) Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo 
zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z uzgodnionym i opublikowanym na 
podstawie odrębnych przepisów rozkładem jazdy; 
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3) Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w innych celach niż 
realizacja przewozów tj. wsiadanie i wysiadanie pasażerów; 
W szczególności zabrania się : 
a) korzystania z przystanków w celu wykonywania przerw technicznych lub 
wynikających z czasu pracy kierowców, 
b) umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego przystankiem wszelkiego 
rodzaju plakatów i ogłoszeń niezwiązanych z wykonywaniem przewozów pasażerskich, 
c) prowadzenia w obrębie przystanków komunikacyjnych innej działalności 
gospodarczej: 
4) Pojazdy, które mogą korzystać z przystanków powinny zatrzymywać się w odległości 
nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek,      
a w przypadku przystanku z zatoką - w tej zatoce, w taki sposób aby umożliwi ć 
pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Zatrzymywanie pojazdów 
powinno odbywać się tak aby zapewnić innym użytkownikom korzystanie z przystanków            
na równych prawach; 
5) W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany 
organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać 
ograniczone. Ograniczenie mogą polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub 
zmianie jego lokalizacji; 
6) Zarząd Powiatu Rawskiego poinformuje w ciągu 5 dni roboczych operatora lub 
przewoźnika o ograniczeniach o których mowa w pkt 5; 
7) Operator lub przewoźnik powinien uzgodnić z Zarządem Powiatu Rawskiego, sposób 
prezentacji i umieszczania na przystankach rozkładów jazdy oraz innych ogłoszeń 
związanych z prowadzeniem przewozów osób; 
8) Udostępnianie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów             
i przewoźników jest płatne i odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej 
pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a właściwym operatorem lub przewoźnikiem. 
Przystanki mogą powstawać z zależności od potrzeb ludności. Jeżeli grupa mieszkańców 
zwróci się do Zarządy Powiatu z prośbą o wydzielenie miejsca na przystanek , wniosek 
zostanie rozpatrzony.  

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie było 
Komisja Komunikacji, Dróg i Transportu,  jednogłośnie wyraziła pozytywną 

opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad.  5 W sprawach różnych głosów nie było. 
 
Ad. 6. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący 
dokonał zamknięcia posiedzenie komisji. 
 
w załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu 
Protokół sporządził: 
Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 


