Zarządzenie Nr 383/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej
komunikacji miejskiej
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) oraz §5 ust. 1, 3, 4 i §7 uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3344 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

1.
2.

3.
4.

§1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne koncepcji optymalizacji oferty przewozowej
kaliskiej komunikacji miejskiej.
Konsultacje odbędą się w dniach od 13.06.2022 r. do 24.06.2022 r., w formie zbierania formularzy
konsultacyjnych.
Konsultacje obejmą obszar Miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia
dotyczące realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Kalisza i gmin,
z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dotyczące realizacji zadania publicznego
polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego.

§2
Informacje o konsultacjach i sposobie zbierania formularzy konsultacyjnych, o których mowa w §1 ust. 2,
zostały określone w załączniku do niniejszego zarządzenia i zostaną umieszczone na stronach internetowych:
www.kalisz.pl, www.bip.kalisz.pl.
§3
1. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Obywatelskich.
2. Miejsca, w których można zapoznać się z koncepcją optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej
komunikacji miejskiej zostały określone w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kalisza, stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§5
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 383/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Kalisz, dnia 9.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.), Prezydent Miasta Kalisza zaprasza do udziału w konsultacjach
społecznych koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej (zwanej dalej
koncepcją).

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Miasta Kalisza
i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dotyczące realizacji zadania publicznego
polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego, w przedmiocie koncepcji.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 13.06.2022 r. do 24.06.2022 r.,
w formie zbierania formularzy konsultacyjnych.
3. Z treścią koncepcji zapoznać się można:
1) na stronie internetowej www.kalisz.pl,
2) w holu przy portierni w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu,
3) w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a w Kaliszu
w godzinach pracy Urzędu.
4. Opinie do koncepcji można składać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego
obwieszczenia:
1) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: wso@um.kalisz.pl, wpisując w tytule wiadomości
„Konsultacje społeczne koncepcji” lub wypełniając formularz internetowy dostępny pod adresem
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/ankiety/konsultacje-rozklad-jazdy-kla-2022,
2) faksem na nr +48 62 5049745,
3) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konsultacje społeczne koncepcji” w terminie
do dnia 24 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu korespondencji),
4) osobiście do Referatu Komunikacji Miejskiej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Kalisza, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, pok. 108, w godzinach pracy Referatu
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
5. Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące prowadzonych konsultacji można uzyskać osobiście
w Referacie Komunikacji Miejskiej Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza w budynku
przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, pokój nr 108, telefonicznie pod nr telefonu 62 504 97 70 oraz pod adresem:
wso@um.kalisz.pl.
6. Termin złożenia uwag do koncepcji upływa w dniu 24.06.2022 r.
7. Uwagi złożone na formularzu konsultacyjnym niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem
lub przesłane w formie innej niż wymienione w niniejszym obwieszczeniu nie będą rozpatrywane.
8. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza,
2) opublikowanie na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta Kalisza.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik do Obwieszczenia
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9.06.2022 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej
komunikacji miejskiej
INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM
Imię i nazwisko lub
nazwa instytucji /
organizacji
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Jestem mieszkańcem
gminy

● Gmina Miasto Kalisz
● Gmina Opatówek
● Gmina Gołuchów
● Gmina Żelazków

● Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
● Gmina Ostrowa Wielkopolski
● Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
● Gmina Godziesze Wielkie

Prosimy o wypełnienie w miarę możliwości wszystkich pól w powyższej tabeli i podkreślenie nazwy gminy, której jest się
mieszkańcem.

OKOLICZNOŚCI KORZYSTANIA Z KALISKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Trasa podróży
Częstotliwość
korzystania
z kaliskiej
komunikacji
miejskiej*

•
•

Motywacja
podróży*

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

codziennie – od poniedziałku do niedzieli

codziennie - od poniedziałku do piątku
3-4 razy w tygodniu
1-2 razy w tygodniu
tylko w soboty i niedziele
rzadziej niż raz w tygodniu
nie korzystam, ale zacznę korzystać, gdy rozkład jazdy zostanie dopasowany
do moich potrzeb
praca, szkoła, studia w trybie dziennym
studia zaoczne w weekendy
wypoczynek, rozrywka, rekreacja, sport itp.
zakupy, usługi, urzędy itp.
wyjazd do rodziny lub znajomych na weekend
dojazd na inny środek transportu …………………………………….
Inny ..................................................................................................

Właściwe podkreślić

ZGŁASZANE PROPOZYCJE I POSTULATY DO KONCEPCJI

Uwagi na formularzach w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane do 24.06 2022 r.:

•
•

•
•

drogą elektroniczną na adres e-mailowy: wso@um.kalisz.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje
społeczne koncepcji” lub wypełniając formularz internetowy dostępny pod adresem https://www.kalisz.pl/dlamieszkanca/ankiety/konsultacje-rozklad-jazdy-kla-2022.
faksem na nr + 48 62 504 97 70,
drogą korespondencyjną na adres: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konsultacje społeczne koncepcji” w terminie do dnia 24
czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu korespondencji),
osobiście do Referatu Komunikacji Miejskiej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza,
ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, pok. 108, w godzinach pracy Referatu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy
Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, telefonicznie:
+48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować listownie: Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji
optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom z usług których administrator będzie korzystał przeprowadzając
konsultacje społeczne i przygotowując dokument. Do podmiotów tych należy Pan Marcin Gromadzki, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, mającym swą siedzibę w Gdyni przy
ul. Strzelców 1B/33, któremu zlecono sporządzenie dokumentu.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Zgodnie z RODO osobie, której dane przetwarzamy przysługuje:
•
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach. Dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.

………..…………………………………………………………………...
Data i czytelny podpis osoby wypełniającej formularz
oraz pieczątka - w przypadku instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa

