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Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kole za rok 2018

Straż Miejska w Kole została powołana Zarządzeniem nr 3/94 Burmistrza Miasta Koła

z dnia 25 stycznia 1994 roku. Podstawowy nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje

Burmistrz Miasta Koła, natomiast w zakresie wykonywania uprawnień ustawowych, użycia środków

przymusu bezpośredniego czy prowadzonej ewidencji nadzór sprawuje Wojewoda przy pomocy

Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Organizację, zadania oraz zakres uprawnień Straży Miejskiej określa ustawa z dnia 29 sierpnia

1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 928, ze zm.).

Stan osobowy Straży Miejskiej w Kole na dzień 31.12.2018 r. wynosił 13 pracowników:

5 strażników miejskich (4 z sekcji patrolowej i 1 dyżurny) oraz 8 pracowników cywilnych ( 5 operatorów

monitoringu wizyjnego miasta Koła, 1 pracownik - pomoc administracyjna w Biurze Strefy Płatnego

Parkowania (od miesiąca czerwca przebywa na zwolnieniu chorobowym) i 2 pracowników -

kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania).

Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 oraz 14:00 - 22:00,

natomiast biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne jest w godz. 9:00 -17:00.

W 2018 r. Straż Miejska w Kole wystawiła 365 patroli. Były to patrole piesze i zmotoryzowane pojazdem

służbowym.

Obsługę biura Strefy Płatnego Parkowania oraz kontrolę obowiązku wnoszenia opłat wykonywało

3 pracowników.

Do głównych zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach

o ruchu drogowym,

3) kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia

. 2010 r. o transporcie publicznym

4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy

w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiolowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów

i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,

świadków zdarzenia,

6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
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7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń

i imprez publicznych,

8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby

te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo

w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom

kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi

i organizacjami społecznymi,

10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb

gminy.

Strażnik wykonując ustawowe zadania ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania

wychowawczego;

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości;

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia

ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki policji;

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży osoby;

5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia;

6) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie

przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych;

7) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół;

8) wydawania poleceń;

9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

10) zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących

działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej

osoby o udzielanie doraźnej pomocy.

Straż Miejska posiada na wyposażeniu:

1) kajdanki 8 szt.
2) pałki obronne wielofunkcyjne 9 szt
3) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii

elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu
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przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 2 szt.
4) ręczne miotacze gazu 8 szt.
5) samochody służbowe 1 pojazd
6) klatka dla zwierząt 1 szt.
7) poskrom dla psów 1 szt.
8) alkotest 1 szt.
9) kamerę mobiln 1 szt.

Wyniki działań Straży Miejskiej za rok 2018

W roku 2018 strażnicy miejscy nałożyli 233 mandatów karnych na kwotę 24.300,00 zł.

Tabela: kategorie wykroczeń, liczba oraz kwoty nałożonych mandatów karnych w latach 2016-2018

Wykroczenia 2016 2017- 2018
, liczba/kwota liczba/kwota liczba/kwota złE

przeciwko porządkowi i 3/700,00 8/1100,00 9/1 350,00
spokojowi publicznemu
przeciwko
bezpieczeństwuosób i 5/600,00 5/600,00 2/300,00
mienia
przeciwkobezp. i
porządkowiw

37/4000,00 114/ 11 150,00 212/21 950,00komunikacji

przeciwko
urządzeniomużytku 4/250,00 3/200,00 9/600,00
publicznego
ustawao wychowaniu
w trzeźwości i 1/100,00 1/100,00 1/100,00przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Razem 50/5650,00 131/13150,00 233/24 300,00

r- -------------------- -- - - - --- - ----- ------- ---- - -- ----- -- - ---- - -------------1
struktura nałożonych mandatów karnych

50 +-------------

212
250 ,-------------------

200 +-------------

150 +-------------

100 -j----------,----

9

1'11 struktura nałożonych mandatów
karnych

1 2

wykr. p-ko ustawa o wykr. p-ko wykr. p-ko wykr. p-ko
porządkowi wych. w bezp. osób i bezp. i porz. urządz. użyto
i spokojowi trzeźw. i p- mienia w publ,

publ. dział. alkoh. komunikacji
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W roku 2018 strażnicy miejscy pouczyli 561 sprawców wykroczeń.

Tabela: kategorie wykroczeń, liczba osób pouczonych

Wykroczenia - 2016 2017 2018
przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu 22 5 11
przeciwko bezpieczeństwu osób O 3 Oi mienia
przeciwko bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji 234 327 526
przeciwko urządzeniom użytku 12 6 18publicznego
ustawa o wychowaniu w
trzeżwości i przeciwdziałaniu 5 1 6
alkoholizmowi
Razem 273 342 561

Struktura udzielonych pouczeń

600 ~--------------------------------------------------------------

400 +------------------------

300 +----------------------

200 +----------------------

100 -j------------------------

o
p-ko porz. i spok. bezp. osób i

publ. mienia
p-ko bezp. i
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komunik.

p-ko urządz. p-ko ust. owych.
użytku publ. w trz. i p. alkoh.
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Do Sądu Rejonowego w Kole skierowano 8 wniosków o ukaranie.

Tabela: katecorle spraw
Wykroczenia ; 2016-- 2017 2018 c- ,,'

przeciwko bezpieczeństwu i 3 2 7porządkowi w komunikacji
spożywanie alkoholu w 1 O Omiejscach zabronionych

przeciwko urządzeniom użytku O 1 Opublicznego
bezpieczeństwu osób i mienia O O 1

Razem 4 3 8

Zgłoszenia do Straży Miejskiej

~ ( Bardzo ważną rolę w realizacji zadań do których Straż Miejska jest uprawniona odgrywają zgłoszenia

~'; od mieszkańców w sprawach dotyczących czynów, które są uciążliwe, występują często i spotykają się

ze sprzeciwem społecznym i licznymi prośbami o interwencję w celu przywrócenia ładu i porządku

publicznego, Między innymi w tym celu funkcjonuje bezpłatny numer telefonu do Straży Miejskiej 986,

pod którym to numerem można zgłosić wszelkie zauważone nieprawidłowości.

W 2018 r. do Straży Miejskiej wpłynęło 228 zgłoszeń.

c,"

Kategoria zgłoszeń 2016 2017 2018
"

~
zakłócenia porządku i spokoju 24 22 27
publicznego

zwierząt
40 39 54

ochrony środowiska i gospodarki 17 64 45
odpadami

zagrożenia życia i zdrowia 7 4 6
102 81 83

zagrożeń w ruchu drogowym

O 1 4
zagrożeń pożarowych (katastrofy)

11 10 7
awarii technicznych

Inne 70 7 2

Razem: 271 228 228
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Konwojowanie

Konwojowanie dokumentów, korespondencji, przedmiotów wartościowych lub wartor·

pieniężnych dla potrzeb Gminy Miejskiej Koło jest jednym z ustawowych zadań Straży Miejskiej.

W roku 2018 strażnicy wykonali 434 konwoje dla potrzeb Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

Strażnicy na bieżąco udzielają asyst pracownikom Urzędu Miasta podczas wykonywania czynności

służbowych w terenie. Także udzielane są asysty innym podmiotom, które zgłaszają taką potrzebę.

(

Monitoring wizyjny miasta Koła

Od miesiąca października 2017 roku 5 operatorów monitoringu wizyjnego miasta Koła pracujących

w strukturach Straży Miejskiej prowadzi obserwację terenu za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Obserwacja jest prowadzona w ruchu ciągłym, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.
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Centrum z systemem monitoringu miejskiego umiejscowione jest w Komendzie Powiatowej Policji

w Kole przy ul. Sienkiewicza 14. Obserwacja jest prowadzona za pomocą 13 kamer umieszczonych

w pięciu punktach kamerowych:

Lp. Nr punktu Nazwa punktu lokalizacja Ilość kamer w

kamerowego kamerowego punkcie

1. 01 PK01 Włocławska/Jana Pawła II 2

2. 02 PK02 Sienkiewicza (stacja paliw Orlen) 3

3. 03 PK03 Toruńska 8 3

4. 04 PK04 Toruńska 73 2

5. 05 PK05 Toruńska 66 3

c:
: ~:System monitoringu wizyjnego służy do obserwacji bezpośredniego otoczenia miejsc na terenie miasta

Kola, w których zainstalowane są kamery monitoringu wizyjnego. Prowadzenie obserwacji ma na celu

zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego

w strefach objętych zasięgiem kamer.

Zauważone zdarzenia są na bieżąco przekazywane przez operatorów do stanowisk dyżurnego Policji

lub Straży Miejskiej. W zdecydowanej większości są to naruszenia porządku publicznego poprzez

spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, w szczególności w rejonie Stacji Paliw Orlen oraz

Toruńska 66. Zarejestrowany materiał wykorzystywany jest w bieżącej pracy przez funkcjonariuszy

Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

W 2018 r. operatorzy przekazali do odpowiednich służb informację o:

., - spożywanie alkoholu w miejscach publicznych - 132 przypadki

- zagrożenie życia lub zdrowia - 40 przypadków

- zakłócanie porządku publicznego - 7 przypadków

- zdarzenia w ruchu drogowym - 5 przypadków.

Zabezpieczenia imprez, koncertów i uroczystości.

Straż Miejska 2018 r. brała czynny udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości o charakterze

lokalnym, kulturalnym, sportowym i religijnym. Wśród imprez i uroczystości zabezpieczanych przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej należy wymienić:

06.01.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczali porządek publiczny i trasę przemarszu "Orszaku Trzech

Króli";
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14.01.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczali porządek publiczny w czasie Finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy;

20.01.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczali porządek publiczny w czasie Koncertu Noworocznego

w Hali MOSiR przy ul. Szkolnej;

25.02.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczali porządek publiczny i trasę przemarszu w ramach

obchodów "V Tygodnia Żołnierzy Wyklętych"

15.03.2018 r.- Komendant Straży Miejskiej wziął udział w debacie społecznej " Porozmawiajmy

o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ",

22.03.2018 r. - strażnicy zabezpieczyli porządek publiczny w czasie Misterium Męki Pańskiej,

23.03.2018 r. - strażnicy zabezpieczyli porządek publiczny i trasę procesji Drogi Krzyżowej.

28.03.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczyli trasę przemarszu dzieci z ul. Nagórnej na

ul. Słowackiego w związku z obchodami "Światowego Dnia Autyzmu".

03.05.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczyli trasę przemarszu z okazji obchodów Święta Konstytucji

3 Maja.

03.05.2018 r. - Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy ze Sztandarem Miasta Koła w ramach

obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

19.05.2018 r. - Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo na trasie nocnego biegu

ulicznego w ramach Grand Prix Kola o Puchar Prezesa Firmy Andre.

27.05.2018 r. - strażnicy miejscy zabezpieczali porządek publiczny na stadionie MOSiR w czasie

obchodów Dni Koła.

31.05.2018 r.- strażnicy miejscy zabezpieczyli trasę przemarszu procesji w ramach obchodów Święta

Bożego Ciała,

09.06.2018 r. - Straż Miejska zabezpieczyła trasę przejazdu rajdu rowerowego organizowanego przez

SOSWw Kole,

10.06.2018 r. - Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo na trasie przemarszu orkiestr

dętych ulicznego w ramach Festiwalu Orkiestr o "Kryształowe Koło",

25.06.2018 r.- Z-ca Komendanta wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Spółdzielni

Mieszkaniowej "Jedność",

30.06.2018 r. - Straż Miejska zabezpieczyła trasę przejazdu Parady Motocykli w ramach Koło Blues

Festiwal,

08.07.2018 r. - Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy w Klasztorze o. Bernardynów w ramach

obchodów 550 - lecia polskiego parlamentaryzmu,

18.07.2018 r. - strażnicy udzielili asysty pracownikowi Zespołu ds. Ochrony Środowiska Urzędu

Miejskiego podczas wizji lokalnej na ul. Konarskiego,
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20,07,2018 r. - strażnicy udzielili asysty pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych

podczas wizji lokalnej na ul. Grodzka,

18,08,2018 r. - Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy podczas pogrzebu Komendanta Hufca

ZHPw Kole,

23,08,2018 r. - strażnicy miejscy wzięli udział w wizji lokalnej wspólnie z Pracownikami Spółdzielni

Mieszkaniowej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Kolejowa,

05,09,2018 r,- Komendant wziął udział w uroczystościach upamiętniających pomordowanych

w Obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem,

28,09.2018 r,- strażnicy zabezpieczyli porządek publiczny w rejonie Ratusza Miejskiego w czasie

uroczystości wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole,

,~28,10,2018 r. - strażnicy zabezpieczali porządek publiczny na trasie Biegu Warciańskiego,

01,11,2018 r. - strażnicy zabezpieczali porządek publiczny w rejonie cmentarza parafialnego przy

ul. Poniatowskiego w ramach obchodów Dnia Wszystkich Świętych,

04,11,2018 r. - strażnicy zabezpieczali przebieg wyborów samorządowych,

11,11,2018 r. - strażnicy zabezpieczali porządek publiczny w czasie obchodów Narodowego Święta

Niepod ległości ,

14,11,2018 r. - strażnicy udzielili asysty pracownikowi USC UM w Kole podczas wizji lokalnej,

23,11,2018 r. - Straż Miejska wystawiła Poczet Sztandarowy podczas Uroczystego Ślubowania

Burmistrza Miasta Koła oraz Radnych Rady Miejskiej,

07.12,2018 r. - strażnicy udzielili asysty pracownikowi USC UM w Kole podczas wizji lokalnej,

11,12,2018 r. - strażnicy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną dokonali wizji lokalnej w Parku 600-

lecia przy placu zabaw dla dzieci pod kątem zagrożenia przewrócenia się drzewa,

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Kole i innymi instytucjami

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji prowadzone są wspólne działania przy

zabezpieczaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa w czasie imprez kulturalnych, sportowych

i uroczystości religijnych odbywających się na terenie miasta Koła, Wspólnie zabezpieczano między

innymi: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, "Dni Koła", "Koło - Blues Festiwal" czy Bieg

Warciański. Przez cały rok utrzymywany jest stały kontakt w zakresie przekazywania informacji

o zagrożeniach występujących na terenie miasta,

W toku służby podczas interwencji dotyczących konieczności schwytania bezpańskich,

agresywnych psów, psów chorych lub rannych podejmowano wspólne działania z lekarzami weterynarii

9



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kole za rok 2018

z lecznicy dla zwierząt przy ul. Bogumiła oraz firmą Pana Marka Szydłowskiego w zakresie

przekazywania informacji o konieczności odłowienia bezpańskich psów, czy przekazania psów już

schwytanych.

Przedstawiciel Straży Miejskiej bierze każdorazowo czynny udział w posiedzeniach komisji do

spraw zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego przy Staroście Powiatowym

wKole.

Straż Miejska ściśle współpracuje z wydziałami Urzędu Miejskiego w Kole. W ramach tej

współpracy m.in. strażnicy wykonują konwoje z Kasą Urzędu Miejskiego do banków oraz udzielają

asyst pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych podczas prowadzonych postępowań

czy wizji lokalnych. Straż miejska udzielała także asysty inkasentowi Urzędu Miejskiego podczas

zbierania opłaty targowej.

Wszelkie informacje o stwierdzonych w czasie patroli awariach, zniszczeniach czy uszkodzeniach

przekazywane były na bieżąco właściwym służbom.

Strefa Płatnego Parkowania

Biuro Strefy Płatnego Parkowania umiejscowione jest w strukturze Straży Miejskiej. Do podstawowych

zadań należy obsługa Strefy Płatnego Parkowania. Strefa obecnie liczy 421 miejsc parkingowych

i obejmuje następujące ulice:

» Parking przed Urzędem Skarbowym (wjazd i wyjazd na ul. Prusa) - obsługuje 1 parkomat

» Bąkowskiego - obsługuje 1 parkomat,

» Zegarowa - obsługuje 1 parkomat,

» Toruńska (od skrzyżowania z ul. Broniewskiego/Sportowa do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza)-

obsługuje 6 parkomatów,

» Niezłomnych - obsługują 3 parkom aty,

» Wojciechowskiego (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Ronda P. Wojciechowskiego)- obsługuje

1 parkomat,

» Zielona - obsługują 2 parkom aty.

» 20-Stycznia (na odcinku między ul. Broniewskiego i Toruńską) - obsługuje 1 parkomat.

~ Garncarska (na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sportowej) - obsługują 3 parkom aty

» Broniewskiego (na odcinku od ronda Wojciechowskiego do ul. 20 Stycznia) - obsługują 3

parkom aty.
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Wydział zajmuje się prowadzeniem Biura Strefy oraz obsługą parkomatów. Obsługa parkomatów

polega przede wszystkim na: wymianie kaset z bilonem, wymianie papieru biletowego oraz

wykonaniem drobnych napraw i konserwacji urządzeń (czyszczenie, sprawdzanie zasilania - wymiana

akumulatorów). Kontrolerzy biorą udział w przeliczaniu bilonu z kaset, a następnie strażnicy biorą udział

w konwojach gotówki z parkomatów do banku.

Czynności kontrolne wykonywane są przez dwóch kontrolerów od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 -17:00.

W roku 2018 wystawiono 6621 raportów - wezwań (rok 2017 - 5973 wezwań) kierującym - właścicielom

pojazdów, którzy nie uiścili opłaty za parkowanie w SPP.

Do Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego skierowano 967 spraw (rok 2017 - 826 spraw) O wszczęcie

postępowań w sprawie postoju w SPP bez wniesionej opłaty i naliczenie opłaty dodatkowej.

f,· Łącznie:,~er:Strefy Płatnego Parkowania w 2018 r. w Biurze SPP uzyskano kwotę 751.572,00 zł.

i;' Cena abonamentu miesięcznego ogólnodostępnego wynosiła 50 zł, a abonamentu dla mieszkańca

ulicy, na której funkcjonuje SPP - 15 zł.

Wpływy ze strefy w roku 2018 w Biurze SPP

.3!:! . ·r;' ,- c:'. ~O16 1i201j " 2018
"

.'Kwota uzyskana z parkomatów 735.377,10 zł 692.553,80 zł 697697,00 zł

Kwota uzyskana z abonamentu 56.370 zł 44.660 zł 53 875 zł

Wystawiono~ogółem abonamentów 871 szt. 952 szt. 1277 szt.

w tym:

1. abonament ogólnodostępny 672sztl50AOO zł 736 szt./40.775 zł 992 szt./49 600 zł

2. abonament dla mieszkańca strefy 199 szt.l5.970 zł 216 szt./3.885 zł 285 szt./4 275 zł

Razem: 791 747,10 zł 737 153,80 zł 751 572,00 zł
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Poniżej wykaz w rozbiciu na poszczególne parkomaty z uwzględnieniem kwoty, liczby wykupionych

biletów i średniej ceny wykupionego biletu.

Parkomat Kwota Liczba wykupionych Srednia cena 1 biletu

wzł biletów wzł

Parkomat nr 1 112207,70 bd bd
ul. Prusa

Parkomat nr 2 68272,90 bd bd
ul. Zegarowa

Parkomat nr 3 11 542,40 bd bd
ul. Bąkowskiego

Parkomat nr 4 27451,60 18780 1,47

ul. Zielona

Parkom at nr 5 30228,30 19382 1,56

ul. Toruńska

Parkomat nr 6 23244,60 15076 1,55

ul. Toruńska

Parkomat nr 7 27180,60 18650 1,14

ul. Toruńska

Parkomat nr 8 38703,00 26555 1,46

ul. Toruńska

Parkomat nr 9 26049,50 18015 1,45

ul. Toruńska

Parkomat nr 10 53499,30 36224 1,48

ul. Niezłomnych

Parkomat nr 11 56152,70 40227 1,40

ul. Niezłomnych

Parkomat nr 12 42220,40 33259 1,27

ul. Niezłomnych

Parkomat nr 13 21482,00 14606 1,47

ul. Wojciechowskiego

Parkomat nr 14 33126,20 23266 1,43

ul. Toruńska

Parkomat nr 15 4735,60 3262 1,46

ul. 20 Stycznia
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Parkomat nr 16 13097,50 8442 1,56

ul. Zielona

Parkom at nr 17 17561,20 10836 1,62

ul. Gamcarska

Parkomat nr 18 9516,40 3827 2,49

ul. Garncarska

Parkomat nr 19 7657,60 4379 1,75

ul. Garncarska

Parkom at nr 20 26049,50 15377 1,70

ul. Broniewskiego

Parkomat nr 21 27225,20 16340 1,67

ul. Broniewskiego

Parkomat nr 22 . 20478,40 13419 1,53

ul. Broniewskiego

Kolo, dn. 08.02.2019 r. Sporządził:

K,O~NTSTRAŻY SKI w KOLE

KrzyS t QWsH
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