
Zarządzenie Nr 796/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kalisza stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018r. w 
sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„
1. Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru

nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad
stacjami  kontroli  pojazdów,  transportu  drogowego,  publicznego  transportu
zbiorowego,  działalności  gospodarczej,  ewidencji  ludności,  dowodów
osobistych.”;

b) w ust. 2 w pkt. 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 14 -17
w brzmieniu:

„
14) w zakresie transportu drogowego, w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, wygaszaniem, cofaniem:
- licencji na zarobkowy transport rzeczy i osób,
- zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy i osób,

b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, wygaszaniem, cofaniem 
zezwoleń na przewozy regularne osób, w tym przewozy specjalne,
c) przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub 
wygaśnięciu uprawnień przedsiębiorców wynikających z licencji lub zezwoleń,
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewóz rzeczy 
lub osób na potrzeby własne,
e) prowadzenie ewidencji przewoźników zajmujących się zarobkowym przewozem 
osób i rzeczy, którym wydano licencje, zezwolenia oraz przedsiębiorców, którym 
wydano zaświadczenia na przewóz rzeczy, osób na potrzeby własne,
f) kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu 
drogowego lub przewozów na potrzeby własne z warunkami udzielonej licencji, 
zezwolenia lub zaświadczenia,
g) pobieranie opłat związanych z wydawaniem licencji, zezwoleń, zaświadczeń,
h) prowadzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników Drogowych,



i) przeprowadzanie kontroli i oceny dobrej reputacji oraz kontrola wymagań 
warunkujących uzyskanie uprawnień przez przewoźników drogowych,
j) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie cen za przewozy taksówką,
k) przygotowywanie projektów uchwał określających przepisy porządkowe przewozu 
osób i bagażu taksówkami;

15) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności:

a) wydawanie Operatorom zaświadczeń, potwierdzających posiadanie uprawnień do 
wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
b) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności 
ruchowej, 
c) analiza stanu komunikacji miejskiej zmierzająca do podnoszenia jakości 
świadczonych usług przewozowych, 
d) określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w 
przewozach o charakterze użyteczności publicznej, 
e) przygotowywanie projektów uchwał określających warunki oraz zasady pobierania 
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców oraz węzłów 
przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, 
f) pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców oraz 
węzłów przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, 
g) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
h) zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w imieniu Miasta,
i) przygotowywanie projektów uchwał ustalających wysokość opłat za przewóz oraz 
innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo 
przewozowe, za usługę świadczoną przez Operatora w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego,
j) podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących publicznego 
transportu zbiorowego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w 
zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70,
k) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu 
osób, 
l) opracowywanie rozkładów jazdy dla lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Miasto, 
ł) kontrola przewoźników, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym, 
m) kontrola jakości świadczonych usług przez Operatora publicznego transportu 
zbiorowego, 
n) przygotowywanie projektów uchwał określających warunki oraz zasad pobierania 
opłat za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy na przystankach, dworcach 
oraz węzłach przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, 
o) pobieranie opłat oraz zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy na 
przystankach, dworcach oraz węzłach przesiadkowych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto, 
p) promowanie transportu zrównoważonego i komunikacji miejskiej, 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

r) opracowywanie i aktualizacja planu transportowego oraz podejmowanie działań 
zmierzających do jego realizacji,
s) zbieranie danych odnośnie ilości przewożonych pasażerów, jakości usług i innych 
danych odnośnie komunikacji publicznej, 
t) nabywanie taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego i 
zawieranie umów umożliwiających korzystanie z taboru autobusowego przez 
Operatorów publicznego transportu zbiorowego,
u) ustawianie nowych wiat przystankowych, jak również bieżące utrzymywanie wiat 
przystankowych oraz przystanków,
w) prowadzenie prac porządkowych i naprawczych na terenie dworca autobusowego
w Kaliszu,
z) prowadzenie postępowań związanych z zakupem i obsługą urządzeń związanych 
z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (biletomatów, wyświetlaczy, tablic systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej);
16) prowadzenie spraw związanych z prawidłową obsługą słupów i tablic 
ogłoszeniowych będących własnością Miasta;
17) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi, umieszczaniem 
na parkingu strzeżonym oraz przejmowaniem ich na własność Miasta w myśl ustawy 
prawo o ruchu drogowym.”;

c) w ust. 3 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie rozwoju 
elektromobilności.”;

2) w § 28 w ust. 3:
a) w pkt. 9 wyrazy „oraz rozwoju elektromobilności” skreśla się;
b) w pkt. 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie rozwoju elektromobilności.”;

3) w § 24 w ust. 3 w pkt. 4, w § 25 w ust. 3 w pkt. 7, w § 26 w ust. 3 w pkt. 3, w § 
27 w ust. 3 w pkt. 9, w § 28 w ust. 3 w pkt. 9, w § 30 w ust. 3 w pkt. 10, w § 32 
w ust. 3 w pkt. 4, w § 36 w ust. 3 w pkt. 8 wyrazy „Miejskim Zarządem Dróg i 
Komunikacji ” zastępuje się wyrazami „Zarządem Dróg Miejskich”.

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


