Koło, dnia 20.05.2020 r.
KRD .033.18.2020

S PRAWO Z DAN I E
z działalności Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w okresie
od 27 kwietnia 2020 r. do 22 maja 2020 r.
Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego na bieżąco realizuje zadania związane
z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz transportem
drogowym i działalnością związaną z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów oraz ośrodków
szkolenia kierowców i zarządzaniem ruchem na drogach oraz organizacją publicznego transportu
zbiorowego.
W opisywanym okresie łącznie wydano decyzji:
- z tytułu rejestracji pojazdów
– 1377
- z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami – 127
Za ten okres:
 zarejestrowano 637 pojazdów,
 wyrejestrowano na stałe 90 pojazdów,
 zostało złożonych 398 zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz 315 zawiadomień o nabyciu
pojazdu,
 ubyło na inny teren – 153 pojazdy,
 dokonano wymian dowodów rejestracyjnych – 97,
 wydano 20 tablic próbnych celem dokonania badań technicznych pojazdów lub wywozu
za granicę,
 wydano 62 prawa jazdy,
 wydano 108 Profili Kandydata na Kierowcę,
 wpłynęło 18 wyroków z Sądów celem orzeczenia środka karnego,
 zatrzymano i cofnięto 27 uprawnień do kierowania pojazdem,
 przywrócono uprawnienia 1 kierowcy,
 wydano 37 skierowań na badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny,
 wydano 1 zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 udzielono 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 2 licencje na
pośrednictwo przy przewozie rzeczy.
W zakresie zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego:
 rozpatrzono i przedłożono Staroście 17 szt. projektów stałej i czasowej zmiany organizacji
ruchu na drogach powiatowych i gminnych ( w tym 6 szt. projektów zmiany stałej
organizacji ruchu ),
 udzielono 5 odpowiedzi na wnioski w sprawach zmian organizacji ruchu na drogach
powiatowych i gminnych w powiecie kolskim,








wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą naliczenia kosztów za holowanie i parkowanie
pojazdu,
rozpatrzono i dokonano sprawdzenia pod kątem merytorycznym korespondencji dotyczącej
postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na
parkingach strzeżonych zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego - 8 szt.
przygotowano i złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w wypłatę dopłaty
za miesiąc kwiecień 2020 r. realizowanego zadania przez Powiat Kolski w zakresie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
współpracowano z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

