UCHWALA

r V/42/2019

Rady Pewtatu Kolskiego
z dnia 30 stycznia 2019r.
IV tpruwie 7.l11ia.J,'YIlc.Ilwaly Rady POł latu Kolskieg» Itr L/IJ/343/2018 z dnia 2'7 wrzeiuia 20181'. w
. prawie ('plaJ ,tt~ u Im/anie i p(lt'kow«nie pojllzdów IlU parkingach 1rzeżon)'c/1 #11terenie Powiatu

KIJ"skiegcJ'.

a pod tav i an, I30a u t. 6 i ust. 6. ustawy z:dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
2018.r.. poz. 1990 ze zm.) i art, l pkt 7 ustawyz dnia czerwca 1998r. o samorządzi
powiatov . In (j.t Dz.' . ,z 2018r. poz. 995 z zm.) Rada Powiatu uchv ala co następuje:

(j.t.: Dz.

§)
Zmienia się uchwal, Rad' Powiatu Kolskiego nr LHl/343t2018 z dnia 27 września 2018r. poprzez
u. tatęnie now..ch opłat za LI unięcle
d .ogi i mnie zezanie na wyznaczonym parkingu oraz za
parkowanie pojazdów w przypadkach okre lonych wart. UOa ust. 1-3 U tawy z dnia -O ez rwca
1997r, - Prawo O ru hu drogow m (j.t.: Dz. . z 20 18r" poz. 199.0 ze zm.) w wysokości w kazanej IN
tabeli:
umer
zadania

Przedmiot zamówienia

Jednostka. ceny

drogi [ przerai szczaaie na
(l
wyznaczony
parking
pojazdu
depuszczalne] masie całkowitej do 3,St
Parków nie pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5t
Usunięcie z drogi I przemię zemnie na
wyznaczony
pojazdu
parking
o
dopusz zahrej masie całkowitej pow. ~ J
3,5t do 7.51
Parkowanie pojazdu o-dopuszczalnej
masie całkow itej powvZei 3,5t do 7.5l
Usunięcie z drogi i przemieszczanie na
pojazdu
wyznaczony
parking
o
dopuszczalnej masie całkowitej powyż .i
7,.5t do 16l
Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

Cena
jedno tkes a
brutto

Usunięcie

Zadanie nr l

Miasto i gmina
010,. gminy
Kośeielec,
Grzegorze ,
O lek .MaI
Bablak

Usunięcie z drogi I przemieszczanie na
pojazdu
wyznaczony
parking
o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

ena ryczałtov a
Stawka ryczalto a
za jedną dobę
Cena ryczałtowa
Stawka ryczalto-wa
za j edn fi dobę
ena ryczałtowa
Stawka rycz kowa
za jedna dobę

369.00/J
::!-I.f,f) 71

:'53.5(171

_'().9f1 .••..
1

7Q<} •.-ł

h

.....1

1.511 II

Cena ryczałtowa

I 'JO.OO II

Stawka ryczałtowa
za iedn ą dobę

I.:!J.Ofl .....
I

16t

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej
mas ie całkowi tej powyże j 16t
Usunięcie z dmgi i przem ieszczan ie na
wyznaczony parking motocykla
Parkowanie motocykl

11

Usunięcie z drogi i przem ieszczan ie
parking
wyzn ac ODy
roweru.
motoroweru

ena ryczaltowa

I ~ 1.51) /1

Stawka ryczaltowa
za [edną dobę

l ~..~ ł /1

Cena ryczałto . fi

1O-t:5 /ł

St-awka ryczaltowa
za jedna dobę

1_,311 .....1

Cena ryczałtowa

I~3n.(Jll /1

!la

Parkowanie roweru i motoroweru
Usunięcie z drogi i przemieszczanie na
wyznaczoni parking innych pojazdów
wyże i nie wvm lenionych
Parkowanie innych pojazdów wyżej nie
wym lenionych

l

Stawka. ryczałtowa
zajed!l 11 dobę

l.::!i,(

() 71

Cc

umer

.Jed nO tka ceny

Przed miot zamów lenia

zadania

la

.j~dnu.tk lm:ll .

hrutto
U unięcle z drogi j, prz mie z zaule na
wyznaczony
park ing
pojazdu
O
dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5l
Parkov anie pojazdu

Zadanie nr 2

gminy
Przedecz,
Kłodawa,
Dąbie
hodó filo',
Ol zó,,'lm

O

dopu zczalnej

Cena yczaltov a

:2 6J O II

Stawka r czahowa

masie calkow_itei do 3,5t
Usunięcie z drogi i przetnie -z.czanie na
wyznaczony
parking
pojazdu
o
dopuszczalnej masie całkowitej powyze]
3,5l do 7,5t
Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej
masie ealkowite] POW'V?..ej 3 51 do 7.5t
Usunięcie 7. drogi i. przemieszczani na
wyznaczony
parking
pojazdu
o
dopuszczalnej masie całko hej powyżej
7.5t do 16t
Parkowanie pojazdu o dopu zczalnej
masie całkowitej powyżej 7 5t do 16t
Usunięc ie z drogi ~ przernleszczan je na
wyznaczony
parking
pojazdu
o
dopu zeza lnej ma ie całkowite] powyżej

za iedną dobe
Cena ryczałtowa

~fi9.00.d

Stawka ryczałtowa
za jedna dobe
Cena ryczałtowa
Stawka

I

4Q2_OO 1.1

czahowa

2 .óU li

,a jedna dobe

Cena ryczałtov

II

ł6t

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 16t
Usullięde 7. drogi i przemię zezanie na
wy znaczony parking m osocvk la

SUI' rka ryczałtowa
za jedną dobe

_-I.MI II

ena '_czałtowa

l%JWI.I

Stawka ryczałtowa
za jedną dobe

Parkowanie motocykla
Usuni cie z drogi i przerni szczanie
wyzna zony
parkin
roweru
motoroweru

IR,r II

na

Parkc wanie rowem imotoroweru
Usun i c le z drogi 1prz m icszczan ie na
wyznaczony parking inn ch PQja dow
wy,.ej 11ie \VVIll jen lonych
Parkowanie innych pojazdów \; y~ d ni
wvmien ianych

')8. II I 71

i
Stawka ryczałtowa
za jedną dobę

1:::.30 II

Cena ryczałtowa

Stawka ryczałtowa
za jedną dobę

§2
W Ikonanie

chwały pov krza

ię Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ .3
chwała \ chodzi w życie po upły ie l dni od dnia 'Ogłoszenia \
" a obowiązuje od dnia OJ.O .20l9r.

\ ojewódzrwa Wielkopolskieg

Dzienniku

I rzędów m

ZASADNI
do

~ NIE

~h.,. ały Nr VI 42 12019

Rad Powiatu i olsktego
z dnia 30 stycznia 2019".
Zgodnie z brzmieniem art. IJOn ust. 5f ustawj

dnia z dnia 20 cz n ca I997r, -

Prawo o uchu drogowym (j.t.: Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze

ZOl.),

nałażono na . tarostę

Powiatu obowiązek wyznaczenia jednostki o usu ania pojazdów oraz prowadzenia parkingu
strzeżonego, za' Rada Powiatu zgodnie z art, BOa ust. 6 i 6a uzyskała kompetencje. do
ustalenia corocznie. 'IN drodze uchwały wy. kości opłat i osztów za usunięcie pojazdu l
dr gi ijego parkov ania przy uwzgl dni niu kryteriów określonych w przepi ach dotyczących
ustalania corocznie taw k za w/w usługę tj: konieczności prawnej realizacji zadań w
zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz rzeczywist 'ch ko sztów usuwania i przechov v ywania
pojazdów na obszarze powiatu. Ninie] zy projekt uchwały był przedstav i ny i analizowen
na Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego w dniu 29.01.20]9r. który również był
analizov any pod kątem obecnego o zecznicrwa w powyż zym zakresie,
J dnostkowe ceny brutto proponowane do zmiany w przed m.otowej uchwale został
, kazane przez podmioty uczestniczące
procedurze zapytania ofertowego
zakresie
świadczenia usług polegających
na u uwaniu i umieszczaniu pojazdów na par inga h
strz żon ch na terenie powiatu kolskiego (zgodnie
przepisami art'
Oa ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku Prav•...
·o o ruchu drogowym Dz. U. z 2018r.~ poz. 1990 ze 11,.
Mając na uwadze powyższe kr teria - określone w prz pi ach dotyczą ych ustalania
corocznie stawek w przedmioci sprawy - należy przyjąć iż proponowań st wki Za usuwanie
i parkowani pojazdów na parkingach trzeżonych na tereni powiatu kolskiego proponowane
przez podmi ty uczestniczące w procedurze zap tania ofertowego są jak najbardziej kosztami
rz z. wistymi i ni przekra zają ymi wysokość maks malnych kosztów określon ch
corocznie przez mini. tra właściwego do spraw inansów publicznych w drodz obwi szczenią
w Dzienniku Urzędów m Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski' na rok 2019r,
Ponadto mając: na wzgl dzie przepisy art, 5 v.' zw iązku z art. 4 ust. ] i 2 ustawy z dnia
20 lipca 20001. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.:
Dz.
. z 2017r ... poz. l523 ze zm.) które ni wyłączają możliwości nadania aktowi
normat wnemu wst cznej moc obov iązujące], jeżeli zasad; demokratyczne o- pań twa
pra . a nie stoją tern l na przeszkodzie. wprowadzono nowe opłaty z mocą wsteczną t]. od
Ol.01.2019r., kierując si dobrem i inter em mieszkańcó
powiatu kolskiego na
wprowadzenie niż zych niż zmienione opłaty \11,' jak najszybszym terminie.
Dotychczasowe stawki opiat , prowadzone uchwałą Rady Powiatu Kol. ki. . go nr
LHI/343!20 18 Z dnia 27 września 20] 8r. i ich procedura ustalania został. podważone przez
Prokuraturę Rejonową w Kol z zyrn ostateczni zgodziła się Rada P wiatu Kolskiego
uchylając uchwałę nr XXXJ 268/2017 z dnia 26 październi a 2m 7r.
Ciągłość prawnych przepisów z uwzględnieniem int esu społecznego w pobieraniu
opłat prawidłowo ustalonych rzeczywistych
o ów, które jednocześnie są niższe od
pierwotnie
uchwalonj ch spełnia
nie" ątpliwie
warun k urzeczywistnienia
zasad
demokrat cznego państwa prawa.

w

związku z pov. ższym podjęcie nini jsze] uchwały uważa si za konieczne i uzasadnione.
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