
P R O T O K Ó Ł  NR 6/2015 

z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 27 października 2015 r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brał udział 

Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora w Wydziale Infrastruktury. 

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wyrażenie opinii do uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 

1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego 

oraz kosztów odstąpienia od usunięcia 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad.1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 9:30 dokonał jej Przewodniczący, witając 

obecnych na posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 

do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad.2 Porządek obrad został przyjęty w kształcie zaproponowanym przez 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył  wyrażenia opinii do uchwały w sprawie 

ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  

na podstawie art. 130 a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze 

powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Leszek Przybył - zastępca dyrektora  

w Wydziale Infrastruktury: 

Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 

na obszarze powiatu rawskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.  

z 2012 roku , poz. 1137 ze zm.) oraz koszty odstąpienia od usunięcia: 

 
lp Rodzaj pojazdu Cena jednostkowa brutto za usunięcie  

pojazdu z drogi 

[zł] 

Cena jednostkowa brutto 

za każdą dobę  

przechowywania  

pojazdu [zł] 

Koszt odstąpienia od 

usługi usuwania pojazdu 

[zł] 

1 Rower lub motorower 67, 00 9,00 30,00 



 2 

2 Motocykl 127,00 15,00 50,00 

3 Pojazd o 
dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 

444,00 27,00 50,00 

4 Pojazd o 
dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 

 3,5 t do 7,5 t 

583,00 41,00 150,00 

5 Pojazd o 
dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

7,5 t do 16 t 

824,00 68,00 150,00 

6 Pojazd o 

dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  
16 t 

1216,00 103,00 150,00 

7 Pojazd przewożący 

materiały 
niebezpieczne 

1472,00 131,00 150,00 

 

         Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 1 lub 2 

ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 

odstąpienia od usunięcia 

Ad.4 W sprawach różnych: 

- ustalono na 10.11.2015 r. (godz. 10:00) termin komisji objazdowej po 

inwestycjach drogowych zrealizowanych w obecnym roku, także odcinkach planowanych 

na rok następny. 

Pan radny Bogdan Pietrzak poprosił o przygotowanie informacji o zrealizowanych 

inwestycjach, z wyszczególnieniem i podziałem na kwoty poszczególnych zadań; a także 

jak zostały wykorzystane środki pieniężne przekazane przez gminy. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy Zarząd Dróg Powiatowych uczestniczył  

w ustalaniu objazdu na ul. Skierniewickiej, w związku remontem skrzyżowania z koleją 

wąskotorową. 

Odpowiedział Pan dyrektor Leszek Przybył, że takie spotkanie odbyło się  

w Starostwie w Rawie i mimo negatywnych opinii (Zarządu Dróg Powiatowych i Policji) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ustalił w taki sposób, że wywołał to kłopoty szczególnie  

co do objazdu samochodów ciężarowych. Organizacja ruchu należała w tym przypadku  

do Zarządu Dróg Wojewódzkich (przede wszystkim właściwego oznakowania objazdów  

w Skierniewicach w stronę Rawy).  

 

Ad.5 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, o godz. 10:10, dokonano zamknięcia 

posiedzenia komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

        Przewodniczący Komisji: 


