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Pro to kół nr 3/2019

z P o iedzen ia

Komisj!i. karg Wniosk.ów i lJetycji

odbytej Vt' tlniu 131utego 20191".

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:00 przewodniczą y Komisji Marek [ar iniak.

powitał wszy stkich obecnych stwierdził, iż Komisja. po iada wymagane quorum. W posi dzeniu

ucze tnieżyli ponadto:

1. Dorota Orchowska - radca prawny

2. Grzegorz Kojawa - Dyrektor Powiatów go Zarządu Dróg w Koje

3. ławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego

transportu zbiorowego.

Lista obecno ci sranowi załą znik nr 1 do protokołu.

Tematem po icdzenia h dzic rozpatrzenie wili ku Pana pra 'le

ulepszenia organizacji ruchu na odcinku drogi Łęczyca- Dąbie (załącznik n:r2 do protokołu}.

Na wstępie przev•..dniczacy Komisji Marek Marciniak poinformował, że Generalnj

Dyrektor Dróg Krajowych iAuto trad na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia ]4 czerwca 1960r.

Kodek postępowania admini 'tracyjnego przekazał do załatwienia 5 pism P na

na bezpieczeństwo ruchu drogo' .go na drodz powiatov •...· j Łęczyca- Dąbie.

Po dokonaniu an Jiz. treś ci w/w pism należy je żakwali filować jako wnioski gdyż zgodnie z art.

241 Kpa Prz dmietern wniosku mogs być w rzczególności prawy ulep zenia erganizac ii,

wzmocnienia p aworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużj iom. ochrony własno 'ci,

lepszego zaspokajania potrzeb ludności", en fakt potwierdziła obecna na. po iedzeniu mecenas

Dorota Orchowska,

W na tępnej kolejności prz wodnicząc Komisji Marek Marciniak poddał pod gło 0\.\"001 i

niosek w sprawie zobligowania dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grz gorza Kujawę

oraz Inspektora ławemira Wojtysiaka do przeprowadzenia wi ji lokalnej na wskazarę m przez

Wnioskodawcę odcinku drogi (dol. odcinka na terenie Powiatu Kol kiego) 'IN cdu dokonania

porównania stanu faktycznego z projektem stałej organizacja ruchu. wentua ne przedłożenie

WIlio ków o zmian do projektu stałej organizacji u hu i sporządź nie protokołu z

przeprowadzonej wizji, Korni ja karg, Wniosków i Perycji jednugło n' e w wyniku g o 'owanj

przyjęła powyż zy wniosek.



Wyjaśnienia w' sprawie złożył dyrektor Powiatowego Za ządu Dróg 'IN Kole Grzegorz
Kujawa, który poinformował, Ze miej cewość 'elin6 której mieszl a Pan

ulokowana jest w gminie Grabów, powiat l czycki, woje ćdztwo łódzkie i ladze Pov jam

Kolskiego nie mają kompetencji aby podejmować jakiekolwiek działania. zakresie drogi. która

nie jest pod jury dykcją Powiatu Kolsld 'go. Na t r nie Powiatu Kolski go ob wiązuje

oznakowanie, które zostało zatwierdzone przez Starostę Kol kiego jako organ zarządzania ruchem

na droga. h pov iatowj ch. Odcinek drogi pod Grabowern, który graniczy powiatem kolskim ma

6m szerok ści i jest prawidłowo oznakowań r znakami poziomymi i pionowo m. ą t i. Iini

egregac jne, które ustalają zakazy wyprzedzania zmiany pasa mchu itp. Wnio leodawca swoich

pismach zwrac ię z prośbą o .zamóv lenie w Chinach . gnalizatorów - ...D" jednak te znaki nie

posiadają certyfikatu CE, czyli oznaczenia w robu pełniająćego wymagania dyrektywy i

posiadające zgodę na obrót w Unii Europejskiej, Poza tym niema możliwości •.wyprofilowania

drogi Łęczyca- Grabów - Dąbie nad nerem zwykłymi słupkami odblaskowymi" gdyż nie jes

prakt kowane ze 'względów bezpieczeństu 'a na drodz . Zastosowani nowocze nych technologii,

żyli ulok wanie V'r' drodze tzw. kocie oczka je t p wnym roz iązaniern al po kil IJ sezonach

zimowych wymagałyby wynuan. atomiast odp \ iedzialno (ć '\ zakre ·i.e zwierząt

przebiegających przez drogę pono zą właściciele Z\ i rzat wen lu, lnie wójt gminy.

Inspektor Sławomir Wojtysiak potwierdził że w kazi nv odcinek dn gi jest oznak wany w

sposób prawidłowy zgodnie z zatwi rdzonym projektem organiza jj ruchu na drogach powiatowych

zarwi rdzonym \v 2001r. Od tego cza u były dokonywane pewne zmiany, które miały na celu

poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze, poprzez namalowanie pasóv na jezdni, odpowiednio

oznakov ani' poziome i pionowe. Zmiany t- były wprowadzone na wnio ek mieszkańców gm.

Dąbie. a danym odcinku drogi są dwa łuki, które ,ą oznakowane Tablicą prowadząca U3c, która

ma zastosowanie w cdu uprzedzenia kierując go. pojazdem u konieczności zmiany kierunku jazdy

na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych.

Na zakończenie posiedzenia Komisja kargo Wnioskóv i Pet cji zobligm ała Dyrektora

PZD w Kole Grzegorza Kujawę i inspektora ławemira WoJtysiaka do przeprowadzenia wizji

lokalne! na kazanym przez Wnioskodawcę odcinku drogi (dot, odcinka na ter ni Powiatu

Kolskiego), dokonanie porównania . tanu faktyczni go z projektem stałej organizacja I'U hu,

ewent ialne przedłożenie wnioskóv o zmianę do projektu stałei organizacji ruchu i sporz dzenic

p .ctokcłu z przeprowadzonej wizji. Po otrzymaniu protokołu 7. wizji lokalnej. Komisja powróci do

tematu.



a l/m posiedzeni Komisji zakończono o godz. 9: O

Protokółowała:

Majwina Morzyoka

{il.MOdv~
Podpi. y czI011k.Ó,

1. tarek arcimak- .

2. Jaro law Sobańsld- .
l,

3. Alicja Wapiń ka- r
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