·.
UCHWALA Nr LIII/343/2018
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 września 2018r.
w sprawie opłat

Ul

usuwanie i parkowan,ie pojozdó,w

IUl

parkingach strr;eŻ(Jltych na terenie

Powiatll K()/skiegl).

Na podstawie art, 130a ust 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 199 r. ~ Prawo o ruchu
drogowym (j.t.: Dz. . z 2017r. poz. 1260 'lX zm.) i art, 12 pkt 7 u ta
z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.] Rada Powiatu
uchwala, co następuj e:

§1
Ustala się opłaty za usunięcie z drogi, przemieszczenie na wyznaczony parking i za
parkowanie pojazdów w przypadkach okr ślonych w art. 130a ust. 1-3 ustawy z dnia 20
czerwca. 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t.: Dz. U. z 2017r., .oz. 1260 ze zm.) w
wysokości jak następuje:

I
Numer

Cena
jednostkowa
brutto

JedJllostka
ceny

Przedmiot zamówienia

zadania

I

U sunięcie z drogi i przem iesz zanie na
wyznaczony

parking

pojazdu

o

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
Parkowanie pojazdu Q dopuszczalnej
masie całkowite; do.3,5t
Usunięcie z drogi j przemieszczanie na
wyznaczony

parking

pojazdu

o

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

Cena ryczałtowa

4& I,OO:zł

Stawka ryczaltowa
za jedna dobe

37,00 zł

Cena ryczałtowa

600,00 zł

Stawka ryczałtowr
za iedna dobe I

49,00 zł

3 ,5t do 7.5t

Parkowanie pojazdu. I) dopuszczalnej
masie całkowlrei nowvżei ] 5t do 1 5t
Usuntęcie z drogi i przemiesz mnie na
wyznaczony

Zadanie nrl

parking

pojazdu

o

7,,5t do 1.6t

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej powyż'ej 7,5t do 16t

Miasto i gmina.
Koło; gminy
Kościełee,
Orzegorzew,
Osiek Maly.
Bablak

849;00 zł

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

Usunięcie z drogi i przemieszczanie
wyznaczony
parking
pojazdu

Stawka ryczaltQ,a
za iedna dobe

73,00 zł

Cena ryczałtow

1251.00 zł

Stawka ryczałt0'ra
za iedna dobe I

134,00 zł

Cena ryc.załtowr

220,00 zł

Stawka ryczałt(J~a
za iedna dobę,

24.00 zł

Da
o

depaszczalnej masie całkowirej powyżej
Itit

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej powyże] 16t
Usunięcie z. drogi i. przem ieszczan ie na
wyznac:zon}' parkill;Rmotocykla
Parkowanie motocykla
Usunięcie z drogi i przemieszczanie
wyznaczony
parking
roweru
motoroweru

na

Parkowanie row -ru imotoroweru

i

r

Cena ryczałtowa

ł 10,00 zł

Staw~a ryczałt0r"
za iedna dobe.'

17;00 zł

Usunięcie z dmgi i przemieszczanie na
wyznaczony parking innych pojazdów
wytej aie wymienionych
Parkowanie innych pojazdów wyżej nie

wymienionych

1523,00 zł
Stawka ryczałl6wa
za iedną dobę

196,00 zl

Numer

Przedmiet zamówienia

zadania

3.51 do 7,j(
Parko anie pojazdu o dopuszczafncj

masie całkowitej powyź'ej 3,5t do 7.5t
Us( nięcie z drogi I przemieszczenie na

Zadanie nr ,2

parking

Parkowani'

Przedeez,
Kłoda 'a,

Dąbie
Chodów,

Ol rowka

o

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
75tdo 161
pnjazdu O dopuszczalnej

masi e całkowil~Owyżej
gBljny

pojazdu

jednostkowa
brutto

ceny

Usunlęcie z drogi i przemieszczanie na
parking
pojazdu
wyznaczony
o
dopuszczalnej mas ie enIkowitci do J .51
Parkowanie pojazdu o dopu zczatnej
masie calkowitcj do J_,5t
U. unięcię z drogi i przemieszczanie na
wyznaczony
parking
pojazdu
o
dopus czalnej masie całkowit j powyżej

~, 'znaczony

Cena

Jednostka

Cena ryczaftowa

481 00 zł

l
Stawka ryczałtowa

37,00 zł

za iedna dobe

Cena ryczałtowa

600,00 zł

Stawka ryczałrowu
za ,jedna, dobe

49,00 z~

Cena. ryczałto

84900 zł

a

Stawka ryczałtowi
za jedną dob-ę

7,5l do ]6t

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na
W}'7.J13Czony parking
pojazdu
o
dopuszczalnej masi całkow itej powyżej

73,00 zł

I

,

ena ryczałtowa

12 1,00:d

16t
Parkowanie pojazdu o dopnszczatne]
masie całkowitej powy_tel J 6t
Usunięcie z drogi i przem ieszczan ie na
wyznaczony parkin~ motocykla

Stawka ryczałtowa
la

I 400 zł

iedna dob_ę_

Cena ry załtowa

120'00 :od

Parkowanie mo ocykla

Stawka ryczałtowa
za ied n ą dobę

U s un łęcie 'l; drogi i prz mieszczanie na
;
parking
wyznaczony
roweru
motoroweru

Cena ryczałrew

Parkowanie roweru i motaroi 'cm
Usunięcie z drogi i przemieszczanie na
wyznaczony parking innych pojazdów
wyzel nie wvm ien ionych
Parkowanie innych pojazdó wyżej nie
wyroi,cn ioeych

24,00 zl

I

110,00 zł

Stawka ryczałtowa

17,00 zł

za jedną dobę

I
Cena

I')'C71lhOWj

1523.00 zł

Staw~a fyczałt,o\y

196,OO zł

za iedna dobe

§2

Wykonanie Uchwały powierza się

arządowi Pov iatu Kolskiego.

§3
Z dniem 31.12.2018r. traci moc uchwała:
Kol 'kiego z dnia 26 października 20 l7 r.

r XXXIX/268/2017

Rady Powiatu

§4

'chwała
chodzi w ż cie po upływie 14 dni od dnia ogł szenia w Dzlenjjiku
Urzędowym Woje ódzrv a Wieikcpol beg . a oho," iązuje od d 'ia O .01.~.}9C
./

...
UZA

AD

IE

IE

do Uchwały Nr LUlI 343/20U~
Rad Powiatu Kolskiego
z dnia 27 września 2018r.
Zgodnie z brzmieniem art. BOa ust, 5f ustawy z dnia z dni 20 czerwca 1997r.

- Prawo n ruchu drogowym (j.t.: Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.), nałatano na tarostę
Powiatu obowiązek wyznaczenia jedno tki do usuwania pojazdó
oraz pro radzenia
parkingu strzeżonego, zaś Rada Powiatu zgodnie z ar. 130a u . 6 i. 68 uzy kała
kompetencje do ustalenia coroczni ; . drodze uchwały "')1 okości opłat i kosztów za
usunięcie pojazdu z drogi ijego narkowania.

W związku

Z

PO\!yższym podj de niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

