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Uchwala Nr LI/334/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego zarządzania drogami
publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opiat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kole.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późno zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późno zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się wolę przekazania Gminie Miejskiej Koło wykonywania zadania publicznego zarządzania
drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania w Kole na drogach powiatowych.

§2

Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem
Powiatu Kolskiego, a Burmistrzem Miasta Koła, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia
finansowe.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Marek Tomicki
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr L1/334/2018

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

Uchwałą Nr :XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2017 r. wyznaczono strefę
płatnego parkowania na terenie miasta Koła ustalając jednocześnie wysokość stawek opłat z
określeniem sposobu ich pobierania i regulamin strefy. W wyznaczonej strefie płatnego parkowania
w mieście Koło ponad 70% miejsc parkingowych usytuowanych jest na drogach powiatowych,
natomiast pozostała ilość na drogach gminnych Gminy Miejskiej i drodze wojewódzkiej nr 270 w
Kole.

Wprowadzenie opłat w wyznaczonej strefie płatnego parkowania zasadne jest z punktu
widzenia organizacji ruchu w mieście Koło w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów
samochodowych w obszarze ze znacznym deficytem miejsc parkingowych.

Podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu
Kolskiego, a Burmistrzem Miasta Koła określającego zasady wspólnego pobierania podziału
wpływów z opłat w wyznaczonej strefie płatnego parkowania w mieście Koło.


	Page 1
	Titles
	§2 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	", 

	Images
	Image 1



