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UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2018, poz. 994) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, 13b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.2018, poz. 2068) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017, poz. 2800) wprowadza się
zmianę w § 5, który otrzymuje brzmienie:
„Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera zarządca drogi
w formie:
1) biletów opłaty parkingowej pobieranej przy pomocy parkomatów
2) określonego rodzaju abonamentów wykupowanych w biurze SPP
3) systemu płatności mobilnych
4) poprzez zapłatę w biurze SPP opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie na określony czas stanowiska
postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności”
§ 2. W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Kole, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały nr
XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na terenie miasta Koła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017, poz. 2800) wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) system płatności mobilnych - płatność wnoszona za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej”
2. w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) poprzez system płatności mobilnej”.
3. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu parkingowego powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu
pojazdu w SPP w najbliższym parkomacie za cały przewidywany czas postoju. Wykupienie opłaty za
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parkowanie poprzez system płatności mobilnych powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu
w SPP. W przypadku awarii systemu płatności mobilnych należy dokonać opłaty za postój w parkomacie”.
4. w § 11 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) postój bez ważnego biletu parkingowego, płatności mobilnej, określonego rodzaju abonamentu,
identyfikatora”
5. § 13 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„sprawdzenie ważności biletów parkingowych i płatności mobilnych”
6. § 13 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„wystawianie w terenie wezwań - raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia
opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego oraz sporządzanie dokumentacji
fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.
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