
Rawa Mazowiecka, dn. 14.03.2019 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak 
Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

Za we.
W związku z informacjami, które otrzymuje od mieszkańców Rawy 

Mazowieckiej zwracam się o doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy 
Tomaszowskiej (na wysokości Wydziału Infrastruktury) oraz przy ulicy Kościuszki 
(na wysokości Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie). 
Brak oświetlenia stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców, 
szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, widoczne jest to szczególnie 
zimą i późną jesienią.

Jeśli Powiat Rawski nie jest właściwy do rozwiązania kwestii 

niedoświetlenia powyższych miejsc proszę o przekazanie niniejszej interpelacji 
do organu właściwego.

Ponadto zwracam się by Komisja Komunikacji, Transportu 
i Bezpieczeństwa Publicznego dokonała sprawdzenia stanu oświetlenia przejść dla 
pieszych przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka., szczególnie pod kątem ograniczonej widoczności, tj. w porach 
wieczornych.

Z poważaniem

Adkowi
Adrian Galach

Do wiadomości:
1. Pan Łukasz Sekuter, przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu 
i Bezpieczeństwa Publicznego.



STAROSTA RAWSKI

Pan Piotr hia
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
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WI.1.0023.19.2019.KK Rawa Mazowiecka, 21.03.2019r.

Na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 20l8r. poz. 2096 t.j. z późń. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 2 
ppkt. b) oraz pkt. 3 ppkt. c) Prawa energetycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 755 t.j. z późń. zm.), 
niniejszym przekazuję zgodnie z kompetencjami, interpelację Radnego Powiatu Rawskiego 
Pana Adriana Galacha, dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Tomaszowskiej oraz 
ul. Kościuszki.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2019r. Radny Powiatu Rawskiego Pan Adrian Galach wystąpił do Starosty 
Rawskiego z interpelacją dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych znajdujących się przy 
ul. Tomaszowskiej oraz ul. Kościuszki w m. Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) oraz pkt. 3 ppkt. c) Prawa energetycznego (Dz. U. 
z 2018r. poz. 755 t.j. z późń. zm.) „Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i pał iwa gazowe należy:(...) planowanie oświetlenia znajdujących 
się na terenie gminy (...) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich oraz (...) 
finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: (...) dróg gminnych, dróg 
powiatowych i dróg wojewódzkich ”

Uzasadnia to przekazanie interpelacji do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:
3. Radny Powiatu Rawskiego 

Pan Adrain Galach

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
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