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Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

Koło, dnia 21.02.2020 r.

KRD .033.8.2020

SPRAWOZDANIE
z działalności Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w okresie
od 27 stycznia 2020 r. do 21.02 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
- z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami
Za ten okres:

2172
318

• zarejestrowano 988 pojazdów,
• wyrejestrowano na stałe 149 pojazdów,
• zostało złożonych 536 zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz 405 zawiadomień
pojazdu,
•

o nabyciu

ubyło na inny teren - 391 pojazdów,

• dokonano wymian dowodów rejestracyjnych -146,
• wydano 47 tablic próbnych celem dokonania badań technicznych pojazdów lub wywozu
za gramcę,
• wydano 206 praw jazdy,
• wydano 159 Profili Kandydata na Kierowcę,
• wpłynęło 30 wyroków z Sądów celem orzeczenia środka karnego,
•

zatrzymano i cofnięto 48 uprawnień do kierowania pojazdem,

• przywrócono uprawnienia 6 kierowcom,
• wydano 55 skierowań na badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny,
•

wydano 3 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

•

wpisano do ewidencji l instruktora oraz wykreślono 2 instruktorów nauki jazdy,

• udzielono l licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wydano 2
zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z odpowiednimi wypisami,
• przeprowadzono 6 kontroli przedsiębiorców
drogowe na potrzeby własne.

posiadających

zaświadczenie

na przewozy

W zakresie zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego:
• rozpatrzono i przedłożono Staroście 14 szt. projektów stałej i czasowej zmiany organizacji
ruchu na drogach powiatowych i gminnych ( w tym 2 szt. projektów zmiany stałej organizacji
ruchu ),

• udzielono 12 odpowiedzi na wnioski w sprawach zmian organizacji 'ruchu na drogach
powiatowych i gminnych w powiecie kolskim,
• wydano 2 zezwolenia na wjazd pojazdów w strefie ograniczonego tonażu na teren miasta
Koła oraz 3 zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
• rozpatrzono 1 wniosek dotyczący wydania decyzji na wykorzystanie
i gminnych w sposób szczególny,

dróg powiatowych

• rozpatrzono 5 korespondencji w sprawach postępowań administracyjnych związanych
z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu
Kolskiego,
• dokonano sprawdzenia pod kątem merytorycznym korespondencji dotyczącej świadczenia
usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych zlokalizowanych
na terenie powiatu kolskiego,
• przeprowadzono
gminnych,

komisję w sprawach zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i

• przeprowadzono
terenowe kontrole zgłoszonych, wprowadzonych
organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,

zmian

w

stałej

• przygotowano i złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w wypłatę dopłaty
za miesiąc styczeń 2020 r. realizowanego zadania przez Powiat Kolski w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
• wydano 3 zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
• uczestniczono w spotkaniach i szkoleniach.
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