
 

 

UCHWAŁA NR V/42/2019 

RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LIII/343/2018 z dnia 27 września 2018r. 

w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych  

na terenie Powiatu Kolskiego. 

Na podstawie art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  

(j.t.: Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.) i art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Kolskiego nr LIII/343/2018 z dnia 27 września 2018r. poprzez 

ustalenie nowych opłat za usunięcie z drogi i umieszczanie na wyznaczonym parkingu oraz za parkowanie 

pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym (j.t.: Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.) w wysokości wskazanej w tabeli: 

Numer zadania Przedmiot zamówienia Jednostka ceny 
Cena jednostkowa 

brutto 

Zadanie nr 1 
 

 

Miasto i gmina 

Koło, gminy 

Kościelec, 

Grzegorzew, Osiek 

Mały, Babiak 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5t 

Cena ryczałtowa 369,00 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
24,60 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t 

Cena ryczałtowa 553,50 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
36,90 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t 

Cena ryczałtowa 799,50 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5t do 16t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
61,50 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 16t 

Cena ryczałtowa 1230,00 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
123,00 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking motocykla 
Cena ryczałtowa 184,50 zł 

Parkowanie motocykla  
Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
12,30 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking roweru i motoroweru 
Cena ryczałtowa 104,55 zł 
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Parkowanie roweru i motoroweru  
Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
12,30 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking innych pojazdów wyżej 

nie wymienionych 

Cena ryczałtowa 1230,00 zł 

Parkowanie innych pojazdów wyżej 

nie wymienionych 

Stawka ryczałtowa                          

za jedną dobę 
123,00 zł 

Numer zadania Przedmiot zamówienia Jednostka ceny 
Cena jednostkowa 

brutto 

Zadanie nr 2 
 

 

gminy Przedecz, 

Kłodawa, Dąbie, 

Chodów, Olszówka 
 

 

 

 

 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5t 

Cena ryczałtowa 246,00 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
24,60 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t 

Cena ryczałtowa 369,00 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
24,60 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t 

Cena ryczałtowa 492,00 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5t do 16t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
24,60 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 16t 

Cena ryczałtowa 615,00 zł 

Parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16t  

Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
24,60 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking motocykla 
Cena ryczałtowa 196,80 zł 

Parkowanie motocykla  
Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
18,45 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking roweru i motoroweru 
Cena ryczałtowa 98,40 zł 

Parkowanie roweru i motoroweru  
Stawka ryczałtowa za 

jedną dobę 
12,30 zł 

Usunięcie z drogi i przemieszczanie na 

wyznaczony parking innych pojazdów wyżej 

nie wymienionych 

Cena ryczałtowa 369,00 zł 

Parkowanie innych pojazdów wyżej 

nie wymienionych 

Stawka ryczałtowa                          

za jedną dobę 
24,60 zł 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, a obowiązuje od dnia 01.01.2019r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Kolskiego 

(-) Marek Świątek 
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