Zarządzenie nr PM-4378-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów uprawniających do
wjazdu do strefy ograniczonej dostępności w Śródmieściu.
Na podstawie art. 26 ust. 4, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), § 2
ust. 1 pkt. 2, § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzenie Strefy Ograniczonej Dostępności obejmującej ulice opisane w § 2

niniejszego
zarządzenia.
Na
obszarze
Śródmieścia
obowiązuje
zgodnie
z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, zakaz ruchu wyznaczony znakami
pionowymi B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.

§ 2. Strefa Ograniczonej Dostępności obejmuje następujące ulice:

Rynek, Zwycięstwa odc. od Pl. Inwalidów do Rynku, Matejki odc. od Rynku do
Tkackiej, Bytomską odc. od Rynku do Tkackiej, Bankową odc. od Kaczyniec do Rynku,
Krupniczą odc. od Rynku do Kaczyniec, Raciborską odc. od Pl. Wszystkich Świętych
do Rynku, Szkolną, Plebańską odc. od Rynku do Pl. Wszystkich Świętych, Krótką,
Średnią odc. od Pl. Inwalidów do Kaczyniec.

§ 3. Zakaz ruchu obowiązujący w Strefie Ograniczonej Dostępności nie obowiązuje:

1. pojazdów oznaczonych Identyfikatorem A podczas dojazdu do parkingu poza
drogą,
2. pojazdów z wystawionym Identyfikatorem A, B do 15 minut,
3. pojazdów oznaczonych identyfikatorem R,
4. pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne,
5. rowerów, urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych, motorowerów
elektrycznych,
6. służb miejskich,
7. firm ochroniarskich w czasie pełnienia obowiązków,
8. dostaw w godzinach 7:00 – 10:00 do 15 minut,
9. innych wymienionych na tabliczce pod znakiem B-1.
§ 4. Wprowadza się Identyfikatory uprawniające do wjazdu do Strefy Ograniczonej
Dostępności. Zasady i tryb wydawania i użytkowania Identyfikatorów A, B, R
uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności określa „Regulamin
wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu pojazdów do
Strefy Ograniczonej Dostępności”, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Odpowiedzialnym
Komunalnych.

za

wykonanie

zarządzenia

jest

naczelnik

Wydziału

§ 6. Nadzór nad wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2021 roku.
Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Usług

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-4378-2021
Prezydenta Miast Gliwice
z dnia 21 lipca 2021 r.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA IDENTYFIKATORÓW
UPRAWNIAJĄCYCH DO WJAZDU POJAZDÓW DO STREFY OGRANICZONEJ
DOSTĘPNOŚCI
Zasady wydawania Identyfikatorów
§ 1.
§ 2.

§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.
§ 7.

§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.

§ 14.

§ 15.

Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Identyfikatorów typu A, B, R
zwanych dalej Identyfikatorami, uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej
Dostępności.
Identyfikatory wydaje się jedynie w przypadku konieczności wjazdu za znak B-1
„zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką o treści „Pojazdów oznaczonych
identyfikatorem A podczas dojazdu do parkingu poza drogą, pojazdów
z wystawionym identyfikatorem A, B do 15 minut, pojazdów oznaczonych
identyfikatorem R”.
Identyfikator uprawnia do wjazdu pojazdu, w określonym na nim czasie,
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Wydawanie identyfikatorów powierza się Naczelnikowi Wydziału Usług Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zwany dalej organem wydającym.
Identyfikatory wydawane są na podstawie postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie dla pojazdów:
a. mieszkańców i właścicieli mieszkań w Strefie Ograniczonej Dostępności,
b. właścicieli użytkujących, najemców lub dzierżawców lokali użytkowych
znajdujących się w Strefie Ograniczonej Dostępności,
c. innych podmiotów realizujących przejazdy w Strefie Ograniczonej Dostępności.
Identyfikator ważny jest wyłącznie w oryginale.
Identyfikator należy umieścić za przednią szybą lub na przedniej szybie pojazdu, w
taki sposób aby możliwe było odczytanie wszystkich danych na nim zawartych.
Niewyłożenie Identyfikatora w miejscu widocznym, jak również zakrycie
znajdujących się na nim danych traktowane będzie jak jego brak.
Identyfikator nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów ustawy Prawo o
ruchu drogowym.
Identyfikator nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłaty za parkowanie w Strefie
Płatnego Parkowania (zgodnie z uchwałą Rady Miasta NR XVII/340/2020 z dnia 30
lipca 2020 r.)
Za wydanie Identyfikatora nie pobiera się opłaty.
Identyfikatory wydawane są na podstawie odpowiednio uzasadnionego
i udokumentowanego wniosku.
Identyfikatory wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Identyfikatory Typu A wydaje się w celu zapewnienia możliwości dojazdu do miejsca
postojowego, którym dysponuje właściciel bądź użytkownik miejsca postojowego
znajdującego się w Strefie Ograniczonej Dostępności. Dojazd do miejsca
postojowego jest nieograniczony czasowo.
Identyfikatory Typu B wydaje się w związku z:
a. postojem mieszkańców, właścicieli lokali mieszkalnych oraz użytkowników
lokali użytkowych znajdujących się wewnątrz obszaru objętego oznakowaniem
typu B-1,
b. remontem i utrzymaniem infrastruktury,
c. transportem przesyłek kurierskich,
d. prowadzeniem transmisji radiowej bądź telewizyjnej,
e. przeprowadzką,
f. dostawą sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
g. dostawą towarów,
h. decyzją administracyjną na realizacje przedsięwzięcia odbywającego się
w Strefie Ograniczonej Dostępności oraz jej przygotowaniem.
Identyfikatory Typu B umożliwiają, krótkotrwały postój na jezdni ograniczony
czasowo do 15 minut.

§ 16. Identyfikatory Typu R wydaje się w celu możliwości wjazdu na płytę rynku
w szczególności w sytuacjach:
a.
wjazdu pojazdu w związku z ceremonią ślubną, dla jednego pojazdu pary
młodej.
b.
w związku z realizacją zadania zlecanego przez jednostki publiczne.
c.
w związku z decyzją administracyjną na realizacje przedsięwzięcia
odbywającego się na Rynku oraz jej przygotowaniem.
§ 17. Dostawy do obiektów znajdujących się na Rynku realizuje się korzystając ze Strefy
Ograniczonej Dostępności na podstawie Identyfikatora Typu B.
§ 18. Wniosek o wydanie identyfikatora należy składać w siedzibie Zarządu Dróg
Miejskich, ul. Płowiecka 31, 41-100 Gliwice lub w innych punktach wskazanych na
stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich – www.zdm.gliwice.pl, tel. 32 300 86
73, 32 300 86 68.
§ 19. Wzór wniosku, o którym mowa w § 18 zamieszczony jest na stronie internetowej
Zarządu Dróg Miejskich – www.zdm.gliwice.pl.
§ 20. Do wniosku o wydanie Identyfikatora, należy dołączyć:
a.
Dla pojazdów określonych w § 5 lit. a:
i. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu jeżeli wnioskodawca jest właścicielem
pojazdu (z zastrzeżeniem § 21),
ii. kserokopię umowy najmu, użyczenia (z zastrzeżeniem § 21) lub leasingu
pojazdu samochodowego jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu,
iii. dowód osobisty (do wglądu),
iv. oświadczenie o zameldowaniu podlegające weryfikacji w Rejestrze
Mieszkańców.
b.
Dla pojazdów określonych w § 5 lit. b:
i. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu jeżeli wnioskodawca jest właścicielem
pojazdu (z zastrzeżeniem § 21),
ii. kserokopię umowy najmu, użyczenia (z zastrzeżeniem § 21) lub leasingu
pojazdu samochodowego jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu,
iii. dowód osobisty (do wglądu),
iv. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do użytkowania lokalu
użytkowego (z zastrzeżeniem § 21),
c.
Dla pojazdów określonych w § 5 lit. c:
i. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
ii. dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu
wskazanym we wniosku (z zastrzeżeniem § 21), a w szczególności, zlecenie na
wykonanie określonych robót lub usług, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
d.
Dla Identyfikatorów Typu A konieczne jest dołączenie mapki z lokalizacją
miejsca postojowego pojazdu, jako miejsce postoju pojazdu rozumie się miejsce
o wymiarach 2,5 m x 6 m, do którego istnieje dojazd lecz bez konieczności
zapewnienia właściwej jezdni manewrowej.
e. Dla Identyfikatorów Typu R dopuszcza się oświadczenie o możliwości
korzystania z pojazdu o zadeklarowanym numerze rejestracyjnym zamiast
ksera dowodu rejestracyjnego.
f. W szczególnej sytuacji dopuszcza się wydawanie Identyfikatora typu B na
okaziciela, bez wskazania nr rejestracyjnego.
§ 21. W przypadku składania kserokopii umowy najmu, użyczenia lub kupna-sprzedaży
pojazdu samochodowego albo umowy najmu lub dzierżawy lokalu albo dokumentów
uzasadniających potrzebę i celowość wjazdu i postoju, anonimizowane zostaną
przedłożone dokumenty w zakresie danych osobowych innych osób fizycznych niż
wnioskodawca. Kserokopie nie są zanonimizowane w przypadku złożenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych innych osób fizycznych niż wnioskodawca.
§ 22. Organ wydający rozpatruje wnioski w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku organizacji imprez wniosek powinien być złożony minimum
z pięciodniowym wyprzedzeniem.
§ 23. Identyfikatory należy odebrać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
§ 24. Liczba Identyfikatorów B wydanych dla jednego lokalu mieszkalnego znajdującego
się w budynku położonym na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności wydanych na
podstawie kserokopii umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego
nie może być większa niż dwa. Liczba Identyfikatorów A wydanych dla jednego lokalu
mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym na obszarze Strefy Ograniczonej

§
§

§
§
§
§

Dostępności odpowiada liczbie wykazanych miejsc postojowych w rozumieniu § 20 lit.
d.
25. Liczba Identyfikatorów wydanych dla jednego lokalu użytkowego znajdującego się
w budynku położonym na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności nie może być
większa niż jeden.
26. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wskazanie na jednym Identyfikatorze
kilku numerów rejestracyjnych pojazdów jednego podmiotu. W takim przypadku w tym
samym czasie możliwy jest wjazd wyłącznie jednego pojazdu wskazanego na
Identyfikatorze.
27. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania więcej niż dwóch
Identyfikatorów, o których mowa w § 24 i 25.
28. Organ wydający, niezależnie od wniosku, może sam określić na Identyfikatorze
okres jego ważności w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny
uzasadniające wydanie Identyfikatora.
29. W wypadku zmiany pojazdu (marka i numer rejestracyjny), na który wydano
Identyfikator, na wniosek Wnioskodawcy, organ wydający wyda nowy Identyfikator,
po uprzednim zwrocie oryginału dotychczasowego Identyfikatora.
30. W uzasadnionych przypadkach dla Identyfikatorów B, R o terminie ważności
krótszym niż 24 godz. identyfikator może zostać przekazany elektronicznie w formie
pliku PDF.
Postanowienia końcowe

§ 31. Właściwy organ ma prawo odmówić wydania Identyfikatora w szczególności
w następujących wypadkach:
a. stwierdzenia braku istnienia podstawy do wydania Identyfikatora,
b. uznania przez organ wydający, że podany w uzasadnieniu wniosku cel wjazdu
i postoju jest nieprawdziwy, bądź nieaktualny,
c. negatywnej opinii organów kontrolnych (Policji, Straży Miejskiej) dotyczącej
użytkowania wcześniej wydanych Identyfikatorów (Identyfikatora),
d. jeżeli wniosek jest niekompletny i nie zawiera wszystkich danych.
§ 32. Od odmowy wydania Identyfikatora stronie przysługuje odwołanie.
§ 33. Organy kontrolujące (Policja, Straż Miejska) w przypadku stwierdzenia łamania
zasad
i warunków
ujętych
w
niniejszym
regulaminie
lub
określonych
w Identyfikatorze, mogą Identyfikator zatrzymać. Zatrzymany Identyfikator może
zostać unieważniony przez organ wydający.
§ 34. Na potrzeby związane z organizacją ruchu Zarząd Dróg Miejskich prowadzi rejestr
wydanych Identyfikatorów oraz rejestr miejsc postojowych w Strefie Ograniczonej
Dostępności. Rejestr udostępniony jest organom uprawnionym do kontroli drogowej.
Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr PM-4378-2021
Prezydenta Miast Gliwice
z dnia 21 lipca 2021 r.

WZORY IDENTYFIKATORÓW

Awers

Rewers

Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr PM-4378-2021
Prezydenta Miast Gliwice
z dnia 21 lipca 2021 r.

Strefa Ograniczonej Dostępności

Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

