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Rawskie
Adam Lesiak
Radny Powiatu

Pan Józef Matysiak 
Starosta Rawski

Za pośrednictwem 
Pani Maria Charążka 

dnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

Składam wniosek w imieniu mieszkańców gminy Cielądz w 
sprawie drogi powiatowej 4306E. Na odcinku znajdującym się na 
wysokości cmentarza parafialnego w Cielądzu jest usytuowany 
parking. Parking ten wielokrotnie jest zajmowany przez samochody 
ciężarowe, które powodują zablokowanie wielu miejsc parkingowych 
w konsekwencji osoby przyjezdne chcąc odwiedzić bliskich zmarłych 
napotykają problem w postaci braku możliwości bezpiecznego 
zaparkowania pojazdu. Powtarzające się postoje samochodów 
ciężarowych skutkują również niszczeniem nawierzchni drogowej, a 
odcinek znajdujący się przy cmentarzu parafialnym w Cielądzu 
tworzy słaby punkt na tej drodze.

W związku z powyższym składam wniosek o:
• rozwiązanie problemu związanego z nagminnym zajmowaniem 

wielu miejsc parkingowych przez samochody ciężarowe,
• naprawę nawierzchni drogi powiatowej 4306E na odcinku przy 

cmentarzu parafialnym w Cielądzu.

Z powAźźnigm

Aaam Lesiak



Starosta Rawski

Pan Adam Lesiak 
Radny Powiatu Rawskiego

Rawa Mazowiecka, 08.10.2020r.
Wl.1.0023.21.2020.KZ

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 25 września 2020r. przekazaną za pośred
nictwem Przewodniczącej Rady Powiatu, Pani Marii Charążka, ws. rozwiązania proble
mu związanego z nagminnym zajmowaniem wielu miejsc parkingowych przez samo
chody ciężarowe na parkingu przy cmentarzu parafialnym w m. Cielądz oraz naprawy 
nawierzchni drogi powiatowej 4306 E na odcinku przy cmentarzu parafialnym w m. Cie
lądz informuję, że do końca br. przy parkingu zostanie ustawiony znak B36 wraz z ta
blicą T23b zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warun
ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 
2181 z późn. zm.) oraz zostanie naprawiona nawierzchnia drogi 4306E na odcinku przy 
cmentarzu parafialnym w Cielądzu przy użyciu emulsji i grysu.

Z poważaniem,

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