
 

Zarządzenie Nr 115/2017 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

 

w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy  

ul. Franciszkańską a ul. Złotą i na ul. Złotej na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Targową 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.              

z 2017 r. poz. 128) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Zatwierdza się  zasady organizacji ruchu na ulicy Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy          

ul. Franciszkańską a ul. Złotą i na ul. Złotej na  odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską                  

a ul. Targową, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zobowiązuje się Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu do opracowania i wprowadzenia,             

w terminie do 28.02.2017 r. nowej organizacji ruchu, zgodnej z zasadami, o których mowa           

w ust. 1. 

 

§ 2 

 

Zatwierdza się wzór karty „Warunki wjazdu”, zwanej dalej Kartą, upoważniającej do wjazdu                  

w ul. Śródmiejską na odcinku pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Złotą i w ul. Złotą na 

odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Targową. Wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3 

 

1. Kartę, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek uprawnionego wydaje Miejski Zarząd Dróg         

i Komunikacji w Kaliszu. 

2. Wzór wniosku o wydanie Karty stanowi załączniki  nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

1. Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia tracą ważność wszystkie karty „Warunki wjazdu” 

zezwalające na wjazd w ul. Śródmiejską i ul. Złotą. 

2. W miejsce kart „Warunki wjazdu”, które tracą ważność w wyniku niniejszego zarządzenia wydane 

zostaną przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nowe karty, jednak wyłącznie podmiotom 

spełniającym warunki określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Karty, o których mowa w ust. 2 zostaną wydane podmiotom spełniającym warunki określone           

w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia bez konieczności złożenia odrębnego wniosku. 

 

§ 5 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

    Prezydent Miasta Kalisza 

    /…/ 

    Grzegorz Sapiński 
 



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 115/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 lutego 2017 r.

ZASADY ORGANIZACJI RUCHU NA UL. ŚRÓDMIEJSKIEJ NA ODCINKU POMIĘDZY 
UL. FRANCISZKAŃSKĄ A UL. ZŁOTĄ I NA UL. ZŁOTEJ NA ODCINKU POMIĘDZY 

UL. ŚRÓDMIEJSKĄ A UL. TARGOWĄ

§ 1

Niniejsze zasady organizacji ruchu, zwane dalej Zasadami, regulują organizację ruchu na ul. Śródmiejskiej na
odcinku  pomiędzy  ul.  Franciszkańską  a  ul.  Złotą  i  na  ul.  Złotej  na  odcinku  pomiędzy  ul.  Śródmiejską
a ul. Targową.

§ 2
Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

1) pojazdach  oznakowanych  -  rozumie  się  przez  to  pojazdy,  na  których  umieszczono  w sposób
trwały logo lub inne czytelne oznaczenie umożliwiające identyfikację użytkownika pojazdu;

2) pojazdach uprzywilejowanych - oznacza to pojazdy uprzywilejowane w rozumieniu art.  53 ust.  1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128);

3) rowerze  -  oznacza to  rower  w rozumieniu art.  2  pkt  47 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128);

4) wózku rowerowym  - oznacza to  wózek rowerowy w rozumieniu art.  2  pkt  47a  ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128);

5) Karcie – rozumie się przez to kartę „Warunki wjazdu” upoważniającą do wjazdu w ul.  Śródmiejską
na  odcinku  pomiędzy  ul.  Franciszkańską  a  ul.  Złotą  i  na  ul.  Złotej  na  odcinku  pomiędzy
ul. Śródmiejską a ul. Targową.

§ 3

Ruch  kołowy  na  ulicy  Śródmiejskiej  na  odcinku  pomiędzy  ul.  Franciszkańską  a  ul.  Złotą  i  na
ul.  Złotej  na odcinku  pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Targową, o którym mowa w Zasadach jest ograniczony
i dopuszczony wyłącznie dla pojazdów podmiotów posiadających Kartę oraz podmiotów wskazanych w § 4.

§ 4

Podmiotami upoważnionymi do wjazdu bez Karty są:
1) kierujący rowerami lub wózkami rowerowymi,
2) kierujący taksówkami w czasie obsługi klienta o ograniczonej sprawności ruchowej,
3) oznakowane pojazdy:

a) pogotowia energetycznego,
b) pogotowia gazowego,
c) pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
d) pogotowia komunalnego i mieszkaniowego,
e) pogotowia ciepłowniczego,
f) pogotowia ratunkowego,
g) służb telekomunikacyjnych,
h) służb oczyszczania miasta,
i) Policji i Straży Miejskiej,
j) Straży Pożarnej,
k) Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
l) uprzywilejowane,
m) firm zajmujących się przewozem zwłok osób zmarłych,
n) wykonawców  prac  związanych  z  utrzymaniem  infrastruktury  drogowej  na  zlecenie

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
- w przypadku interwencyjnych wjazdów lub konieczności wykonania prac;

4) pojazdy zaopatrzenia na warunkach określonych w § 7.

§ 5

Zmienia się obsługę komunikacyjną ul. Złotej na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Targową w ten sposób,
że wjazd pojazdów niewymienionych w § 4 możliwy jest wyłącznie od strony skrzyżowania ulic Targowa –



Garbarska.

§ 6

Upoważnieni do składania wniosków o otrzymanie Karty zezwalającej na wjazd w ul. Śródmiejską na odcinku
pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Złotą oraz w ul. Złotą na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Targową, na
zasadach określonych w § 5 są:

1) z  zastrzeżeniem  dojazdu  do  miejsc  garażowania  na  podwórzach  posesji  przy  ul.  Złotej  1  lub
ul. Targowej 2-12:
a) osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w lokalach przy ul. Złotej (na odcinku

Śródmiejska-Targowa),  ul.  Śródmiejskiej  (na  odcinku  Franciszkańska-Złota)  oraz
ul. Targowej 2-12, które potwierdzą to odpowiednimi dokumentami, posiadające dojazd do
posesji wyłącznie od strony ul. Złotej,

b) właściciele lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do lokalu lub miejsca postojowego na
terenie  nieruchomości  wymienionych  w ust.  a, posiadający dojazd do posesji  wyłącznie  od
strony ul. Złotej,

2) inne  podmioty  niż  wymienione  w  pkt  1  i  niewymienione  w  §  4  –  w  szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

§ 7

Wjazd pojazdów zaopatrzenia w ul. Złotą (na odcinku Śródmiejska-Targowa), ul. Śródmiejską (na odcinku
Franciszkańska-Złota) dozwolony jest w godz. 6:00-10:00 oraz 18:00-19:00.

§ 8

1. Wyznacza się, w ramach istniejących miejsc postojowych, miejsca postojowe dla pojazdów dostawczych
w poniższych lokalizacjach:
1) ul. Śródmiejska przed ul. Franciszkańską – 1 miejsce postojowe,
2) ul. Zamkowa przed ul. Kanonicką – 1 miejsce postojowe,
3) ul. Garbarska przed ul. Złotą – 1 miejsce postojowe,
4) ul. św. Stanisława (między ul. Franciszkańską a ul. Rzeźniczą) – 5 miejsc postojowych.

2. Postój na miejscach postojowych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 nie zwalnia od obowiązku uiszczenia
opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

§ 9

1. Karta wydawana jest wnioskodawcy dla pojazdu z określeniem jego numeru rejestracyjnego.
2. Do wniosku o wydanie Karty należy dołączyć:

1) dokument, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a,
2) dokument  potwierdzający  posiadanie  tytułu  prawnego  do  lokalu  lub  miejsca

postojowego, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. b,
3) dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, na który ma być wydana Karta,
4) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku przedsiębiorców.
3. Karty  wydawane  są  w maksymalnej  liczbie  3  sztuk  dla  jednego  wnioskodawcy,  z wyłączeniem

osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej,  dla  których  wydawane  będą
w maksymalnej liczbie 2 sztuk.

4. W  przypadku  gdy  wnioskodawca,  ze  względu  na  specyfikę  wykonywanych  zadań,
nie może wskazać konkretnych trzech pojazdów Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
może wydać Karty w większej liczbie niż wskazana w ust. 3.

5. Karty  wydawane  są  na  czas  określony,  nie  dłuższy  niż  do  dnia  31  grudnia  danego  roku
kalendarzowego.

§ 10

1. Karty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu umieszcza się  za przednią szybą pojazdu w sposób
umożliwiający odczytanie jej awersu.

2. Zabrania się wykorzystywania Kart przez inny pojazd niż wskazany na awersie Karty.
3. W przypadku zagubienia,  kradzieży lub zniszczenia Karty wydawany będzie nie więcej  niż jeden jej

duplikat.
Prezydent Miasta Kalisza

/…/
Grzegorz Sapiński



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 115/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 lutego 2017 r.

Wzór Karty „Warunki wjazdu” na ul. Śródmiejską i ul. Złotą

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 115/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 lutego 2017 r.

Kalisz, dnia……………………..
…………………………………………
…………………………………………
(Dane Wnioskodawcy)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

WNIOSEK
o wydanie karty „Warunki Wjazdu”

(nie dotyczy podmiotów określonych w § 4 Zasad organizacji ruchu w ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy ul. Franciszkańską
a ul. Złotą i na ul. Złotej na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Targowej)

Wnioskuję  o  wydanie  ……………. szt.  karty  „Warunki  wjazdu”  upoważniającej  do  wjazdu  w  ul.  Złotą (na
odcinku ul. Śródmiejska-ul. Targowa)  / ul. Śródmiejską (na odcinku Franciszkańska-Złota)* pojazdami:
*niepotrzebne skreślić

1…………………………………………

2…………………………………………

3…………………………………………

od dnia ………………………… do dnia …………………………

Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis Wnioskodawcy

Wymagane załączniki*:  
- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
- dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem,
- aktualny odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
*rodzaj załącznika jest uzależniony od podmiotu wnioskującego.

Wydano Karty o numerach………………………………………………………

Potwierdzenie odbioru Karty nr……………………  Data i podpis Wnioskodawcy………………………

Numer kontaktowy do Wnioskodawcy……………………………………

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:
 administratorem zawartych w niniejszym wniosku danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz,
 dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania kart „Warunki wjazdu” upoważniających do wjazdu w  ul. Złotą  /  ul. Śródmiejską i nie będą

udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy prawa,
 wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o wydanie Karty na podstawie zarządzenia Nr …………… Prezydenta

Miasta  Kalisza  z  dnia ……………..  2017  r.  w  sprawie  określenia  zasad  organizacji  ruchu  w  ul.  Śródmiejskiej  (na  odcinku  pomiędzy
ul. Franciszkańską a ul. Złotą) i ul. Złotej (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Targowej).

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


