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Dotvczv: interpelacji z dnia 07 .05.2019 r. (data wplywu do tut. Urzgdu 08.05.2019 r.)
odnoSnie wprowadzenia platnej strefy parkowania w obrgbie ul. Plac WolnoSci
Kolbuszowej.

W odpowiedzi na Pana interpelacjg w sprawie wymienionej wyZej wyjaSniam i informujg jak
ponize.j.

Temat zwigkszenia rotacji parkuj4cych pojazd6w samochodolvych na kolbuszowskim
rynku byt dyskutowany wielokrotnie. TrwaloSi projektu oraz uwarunkowania zwiqzane
z dofinansowaniem ze Srodk6w unijnych nie pozwalaly na wprowadzenie Zadnych rozwrqzan
zwiqzanycl-r z pobieraniem oplat do korica roku 2018. Z uwagi na powy2sze po rozeznaniu
nroZliwoSci prawnych podjgliSmy inicjatywg Wznaczenia strefy platnego parkowania na
parkingu w obrEbie rynku. Spotkanie w dniu 18.02. 2019 r. bylo spotkaniem otwartym
Zaproszente zostalo umieszczone na stronie intemetowej tut. urzgdu. Celem byto
zainteresowanie tym tematem jak najszerszej grupy naszego spoleczefstwa i pozyskanie
opinii. Po tym spotkaniu w lokalnej prasie ukazalo sig kilka artykul6w oraz na lokalnym
portalu informacyjnym kolbuszowa.lokalnie24.com. Od czasu spotkania do konca kwietnia
tego roku nie wplyngly do tut. urzgdu ladne dodatkowe informacje, opinie, kt6re nalezaioby
brac pod LIwagE przy dalszych dzialaniach. W tym czasie zapoznalilmy sig
z funkcionowaniem stref platnego parkowania w miastach wigkszych oraz mniejszych.
Zapoznahimy siE r6wniez z opiniami migdzy innymi radnych na temat funkcjonowania strefy
ograniczonego postoju i kosztami z tym zwiqzanymi, respektowaniem prawa w tym zakresie
(strefa ograniczonego postoju oznacza wjazd do strefy, w ktorej obowi4zuje zakaz postoju
poiazd6w na wszystkich drogach, dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu, dlulszy nil
.iedna minuta.iest wskazany na znaku). RozeznaliSmy koszty zakupu i monta2u parkomat6w
i inrre zwi4zane z funkcjonowaniem takiej strefy. Ustalenie zasad ptatnego parkowania
wymaga przeprowadzenia stosownych analiz formalno-prawnych po przeprowadzaniu
kt6rych, przygotowane zostaly projekty uchwal oraz innych dokument6w zwr4zanych
z wprowadzeniem strefy platnego parkowania oraz na czgsci nie bgd4cej w pasie drogowym
parkingu z nieslrzeZonymi miejscami parkingowymi. PowyZsze projekty zostaly skierowane
na ma.iow4 sesig Rady Miejskie.l w Kolbuszowe.i. Trudno wigc zgodzic sig ze stwierdzeniem
wy'i4tkowej opieszaloSci. Pragniemy r6wniez poinformowac, 2e przez ostanie lata hczba
miejsc postojowych ci4gle wzrasta oraz przygotowane s4 dalsze dzialania zwiEkszaj4ce
tE liczebnoSc np. rozbudowa parkingu przy ul. Narutowicza, oraz budowa parkingu przy
dworcu kolejowym oraz wzdluz ul. Ks. Ruczki.

Z powaLaniem.
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