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Iladn-"- Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Dotyczy: interpelacji w sprawie usunigcia tabliczek pod znakiem parking ograniczajqcych
czas parkowania na terenie miasta do dw6ch godzin.

w odpowiedzina interpelacjg w sprawie wymienionej wyzej uprzejmie wyjaSniam.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa i zagospodarowanie ptyty rynku - Plac
WolnoSci w Kolbuszowej" zakonczonego w paldzierniku2012 roku powstaly nowe miejsca
parkingowe. Proiekt stalej organrzacji ruchu zostat zatwrerdzony przez organ zarzqdzajqcy
ruchem na drogach gmir-rnych publicznych, kt6rym zgodnie z afi. l0 ust. 5 ustawy Prawo
cr ruchu drogowym ( t..i. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z po2n. zm.)jest Starosta Kolbuszowski.
Zadante to bylo f-tnansowane ze Srodk6w unijnych i do korica trwaloSci projektu nie mo2na bylo
zastosowac rozwr1zan dotycz4cych oplat za parkowanie w tym miejscu. TrwaloSc projektu
wygasla pod koniec roku 2018. Z poczEtkiem roku 2014 lokalni przedsiEbiorcy prowadz4cy
dziatalnoSc gospodarcz4 w obrgbie Placu WolnoSci zawnioskowali o ograniczenie czasu
parkowania. W tej sprawie skierowano do Starosty Kolbuszowskiego wniosek o zmiang stalej
organizacii ruchu w obrgbie Placu WolnoSci dotyczqcEwprowadzenia tabliczek informuj4cych
o ograniczonym czasie parkowania do 2 godzin. Kornisja ds. organizacji ruchu zaopiniowala
pozyywnie ten wniosek a Starosta Kolbuszowski zatwierdzil zmianE organizacji ruchu
rv styczniu 2014 r. Na tej podstawie zamontowano tabliczki informuj4ce o ograniczonym czasie
parkowania. Zamontowanie tych tabliczek nie naruszalo trwaloSci projektu i nie mialo wplywu
na ewentualne skutki finansowe dotyczqce dofinansowania ze Srodk6w zewnEtrznych
(oznakowanie zgodnie z zatwierdzonq organizacjq ruchu bylo kosztem kwalifikowanym).
Z uwagi na zlokalizowanie parkingu czgsciowo poza pasem drogowym i potrzebg
.iedrroztraczne.i interpretac.ja,przepis6w (migdzy innymi na wniosek policji) w dniu 05.OZ.2Ol5
roku Starosta Kolbuszowski zatwierdzil zmianE organizacji ruchu poprzez uzupelnienie
oznakowania pionowego znakamiD-52 i D -53 strefa ruchu na parkingach Plac WolnoSci, ul.
Narutowicza, ul. Jana Pawla Il w Kolbuszowej. Takie oznakowanie obowi4zuje do dnia
dzisiejszego. Tabliczki informacyjne nie zostaly zdemontowane, gdyZ postanowienie S4du
Rejonowego oraz S4du Okrggowego, kt6re prowadzily sprawE wniosku StraZy Miejskiej
o czyn z afi. 97 kw w zw. z art. 10 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczyly blgdnej
kwalifikac.ii prawrtej wskazanej we wniosku o ukaranie. Stron4 w postgpowaniu nie byl organ
zarzqdza.iqcy ruchem drogowym r zatwierdzaj4cy stal4 organizacjg ruchu i jej zmiany.



Do zadari realizowanych przez organ zarzEdzaiqcy ruchem nalezy:

' rozpatrywanie projektow organizac.ji ruchu oraz wniosk6w dotycz4cych zmian
organizacji ruchu:

a

a

a

a

a

opracowywanie lub zlecanie do opracowania projekt6w organizacji ruchu
uwzglgdnia.i4cych wnioski wynikaj4ce z przeprowadzonych analiz oiganizacji
i b ezpieczefi stwa ruchu;
zatwierdzanie organizacje ruchu na podstawie zlozonych projekt6w;
pr zekazy wan i e zatwi erdzone.j organizacj e ruchu do realizacj i ;
przechowywanie projektow organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
opiniowar-rie geometrii drogi w projektach budowlanych;
prowadzenie kontroli prawidtowoSci zastosowania i funkcjonowania znakow
drogowych sygnalizacji Swietlnej orazurz1dzehbezpieczefrstwa ruchu drogowego oraz
i c l-r z go d no S ci z zatwier dzonq or ganrzacj q ruchu ;

wsp6lpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczehstwa z innymi organami
zarzqdza.i}cvmi ruchem . zarzqdarni dr6g i kolei, PoliciE oraz innymi jednostkami.

W kompeter-rcjach organu sprawujEcego nadz6r nad zarzqdzaniem ruchem znajduje sig:

dokonywanie oceny organizacjr ruchu w zakresie zgodnoSci z obowiqzuj4cymi
przepisami i w zakresi e bezpieczenstwa ruchu drogowego;
rozstrzyganie w sprawach spornych dotycz4cych istniej4cej lub projektowanej
organizacji ruchu, bior4c pod uwagg interes ogolnospoleczny orai koniecznoSc
zapewnienia ruchu tranzytowego.

Z uwagr na powyzsze oraz na zakohczente okresu trwaloSci projektu podjgliSmy dzialama
w celu ustalenia strefy platnego parkowania w rejonie Placu WolnoSci. JeiieSmy w trakcie
przygotowywania stosownych uchwal, kt6re zostan4 przedlozone radnym do zaopiniowania.
Ponadto z uwagi na r6zne interpretacje przepis6w d,otyczqcych umieszczania tabliczek pod
znakami zwr6cimy siE do wlaSciwego ministerstwa o interpretacjg, poniewaz tego typu
roz-wrqzania fr-urkc.ionu.j4 w calym kraju.

Otrzymuj4:

l. Adresat
2. a.a.

Sprawg prowadzi: referat RGKiB UM w Kolbuszowej

El2bieta Lis Kier.


