
UCHWAŁA NR XXI/202/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017r. zmienioną 
Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 

terenie miasta Koła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, 
co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania: 

1) za czas postoju do pół godziny       -    1,00 zł ; 

2) za pierwszą godzinę postoju        -    1,50 zł ; 

3) za drugą godzinę postoju        -    1,80 zł ; 

4) za trzecią godzinę postoju        -    2,10 zł ; 

5) za czwartą i każdą następną godzinę postoju      -    1,50 zł ; 

6) za abonament miesięczny ogólnodostępny      -  50,00 zł ; 

7) za abonament półroczny ogólnodostępny      - 300,00 zł; 

8) za abonament roczny ogólnodostępny       - 600,00 zł; 

9) za abonament miesięczny dla mieszkańców ulicy objętej 

 strefą płatnego parkowania       -  15,00 zł ; 

10) za abonament półroczny dla mieszkańców ulicy objętej 

 strefą płatnego parkowania       - 90,00 zł; 

11) za abonament roczny dla mieszkańców ulicy objętej 

 strefą płatnego parkowania       - 180,00 zł”. 

2. uchyla się § 4. ust. 2. 

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Ustala się opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie określonych w § 2, które 
pobiera zarządca drogi: 

1) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania  - 10 zł; 

2) w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie -20 zł; 

3) w przypadku parkowania z abonamentem miesięcznym dla mieszkańca ulicy objętej Strefą Płatnego 
Parkowania poza wyznaczoną ulicą na której obowiązuje -20 zł; 

4) w przypadku nie dokonania opłaty określonej w pkt. 1- 3 w określonym terminie -50 zł. 

2. Termin płatności opłaty dodatkowej wynosi 14 dni od dnia wystawienia wezwania - raportu”. 

§ 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 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Koła wprowadza się następujące zmiany: 
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1. § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Uprawnienia do wykupienia abonamentu miesięcznego, półrocznego, rocznego dla mieszkańca 
ulicy objętej strefą płatnego parkowania posiadają osoby zameldowane w lokalach znajdujących się przy 
ulicy objętej SPP na okres stały lub czasowy, na czas nie krótszy niż obowiązywanie abonamentu”. 

2. § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoby, o których mowa w ust.6 mogą wykupić abonament miesięczny, półroczny, roczny dla 
mieszkańca ulicy objętej strefą płatnego parkowania, po przedstawieniu zarządcy drogi następujących 
dokumentów: 

1) ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym występują jako właściciele, współwłaściciele 
lub użytkownicy  pojazdu, bądź innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do pojazdu, 

2) dokumentu potwierdzającego fakt zameldowania na pobyt stały lub czasowy w obszarze SPP”. 

3. § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Abonament miesięczny, półroczny, roczny ogólnodostępny może być wykupiony po 
przedstawieniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu”. 

4. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Abonamenty ważne są w godzinach funkcjonowania SPP. 

2. Posiadanie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania. 

3. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się kosztów za czas 
jego niewykorzystania. 

4. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności 
abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres na jaki został wykupiony”. 

5. § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Wezwanie – raport podlega weryfikacji w terminie dwóch dni,  w przypadku: 

1. okazania zakupionego biletu w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na 
wezwaniu-raporcie o parkowaniu bez opłaty, 

2. okazania ważnego abonamentu miesięcznego, 

3. okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego własnością 
uprawnionego, 

4. potwierdzenia przez kontrolera awarii parkomatu”. 

6. § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP przyjmowane są w biurze SPP w godzinach 
funkcjonowania strefy”. 

§ 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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Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR XXI/202/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 26 lutego 2020r. 

 

 

 

Zmiany Uchwały  Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017r. zmienionej Uchwałą 

Nr VI/49/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła 

dokonuje się na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kole w zakresie: 

- uchylenia § 4 ust. 2 wyżej wskazanej uchwały, 

- zmiany § 6 w ten sposób, że termin uiszczenia opłaty dodatkowej wynosi 14 dni, 

- uchylenia § 12 Załącznika Nr 2 do uchwały. 

Pozostawia się zapis mówiący o uprawnieniu do abonamentu parkingowego dla osób posiadających 

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w obszarze SPP, uznając, że art. 13b ust. 4 ustawy o drogach 

publicznych nie wskazuje radzie miasta czym powinna się kierować przy ustalaniu podmiotów objętych opłatą 

abonamentową, a także sposobu ich pobierania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie miasta. 

Zgodnie z art. 24 i art. 27 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1397 ze zm.) na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istnieje obowiązek meldunkowy – stały bądź czasowy, choć ustawa nie 

przewiduje sankcji karnej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Zgodnie z art. 2 wskazanej ustawy 

ewidencja ludności identyfikuje tożsamość oraz status administracyjny osób fizycznych. Rejestr stanowi 

system ewidencji ludności – art. 3 ustawy. Jedynie poprzez wymóg zameldowania przy danej ulicy, możliwa 

jest obiektywna weryfikacja statusu mieszkańca. W uchwale nie ogranicza się kręgu osób uprawnionych do 

korzystania z preferencyjnych stawek opłat za parkowanie w zależności od zameldowania na pobyt stały, czy 

też jedynie czasowy, tym samym nie różnicuje się mieszkańców danej strefy wobec siebie, a także wobec 

mieszkańców innych części miasta. 

Uchyla się zapisy dotyczące anulowania opłaty dodatkowej, gdyż art. 13f  ust. 2 ustawy o drogach publicznych 

upoważnia radę miasta do ustalenia wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 tego przepisu  

i sposobu jej pobierania, jednakże w tym zakresie nie mieści się jednak kompetencja do odstąpienia od 

zastosowania przepisu 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych. 

Opłaty dodatkowe podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

Wprowadza się również dodatkowo abonament półroczny i roczny - ogólnodostępny i dla mieszkańca ulicy 

objętej strefą płatnego parkowania. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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