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Or.0050.23.2015
(2015-1420)

ZARZĄDZENIE  Nr  23/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia  14 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad wjazdu oraz wydawania kart wjazdu do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej.

Działając na podstawie:
	art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 


zarządzam, co następuje
§ 1.
	Dla celów niniejszego Zarządzenia określa się granice Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej, która obejmuje ulice: Wojciecha Korfantego, Zamkową, Rynek, Kościelną, Plac Kościelny, Świętego Jana, Jana III Sobieskiego, Powstańców Śląskich (od Placu Jana Pawła II do skrzyżowania ulic: Gliwickiej – Łony - Jana III Sobieskiego), ul. Mikołowską (numery nieparzyste) 1÷9 oraz część Rynkowej, Mikołaja Reja i Raciborskiej, określone w załączniku graficznym Nr 1.

Ze względów funkcjonalno – technicznych Rybnicką Strefę Śródmiejską dzieli się
na dwa obszary:
Obszar  „A”  nadzorowany z wykorzystaniem elektronicznych środków technicznych a obejmujący ulice: Wojciecha Korfantego, Rynek, Kościelną, Plac Kościelny, Świętego Jana, Jana III Sobieskiego, Powstańców Śląskich (od Placu Jana Pawła II do skrzyżowania ulic: Gliwickiej – Łony – Jana III Sobieskiego), ul. Mikołowską (numery nieparzyste) 1÷9 oraz część Mikołaja Reja i Raciborskiej,
Obszar  „B”  nadzorowany z wykorzystaniem biletomatu a obejmujący ulice: Zamkową oraz część ul. Rynkowej.

§ 2.
	W celu umożliwienia wjazdu do Obszaru „A” Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej (dalej zwaną „RSŚ”) wprowadza się zasady wydawania „ELEKTRONICZNEJ KARTY WJAZDU DO RYBNICKIEJ STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ” (dalej zwaną „Elektroniczną Kartą”), opartej na funkcjonalności Elektronicznej Karty Miejskiej.

W celu umożliwienia wjazdu do Obszaru „B” RSŚ wprowadza się zasady wydawania „KARTY WJAZDU DO RYBNICKIEJ STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ” (dalej zwaną „Kartą”), której wzór określony został w załączniku Nr 2.

§ 3.
	Obsługę związaną z przyjmowaniem wniosków o wydanie:

	„Elektronicznej Karty” oraz ewidencję wydanych elektronicznych kart zapewni Dział Targowisk i Parkingów Rybnickich Służb Komunalnych,

„Karty”  oraz ewidencję wydawanych kart zapewni Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
	Wnioski o wydanie „Elektronicznej Karty” oraz „Karty” z zastrzeżeniem § 6, rozpoznaje odpowiednio Dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych oraz Naczelnik Wydziału Dróg lub osoby ich zastępujące.

§ 4.
	Karta typu „A” przeznaczona dla mieszkańca, właściciela nieruchomości, przedsiębiorcy oraz pracowników firm zlokalizowanych w RSŚ może być wydana po złożeniu dokumentów potwierdzających ich status w obszarze RSŚ oraz pisemnym oświadczeniu o:
	własności, współwłasności lub użytkowaniu pojazdu wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu; 
	zagwarantowanym miejscu do parkowania, umożliwiającym postój pojazdu poza pasem drogowym RSŚ.
	Pracownicy firm działających w obszarze RSŚ, obowiązani są dołączyć zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, ze wskazaniem terminu na jaki zawarta została umowa o pracę.

Karta typu „A” z dopiskiem „SM” (zwana dalej A-SM) przeznaczona jest dla:
	mieszkańca lub właściciela nieruchomości, który nie dysponuje miejscem
do parkowania poza obszarem RSŚ,
	służb miejskich oraz pojazdów uprzywilejowanych

i może być wydana po złożeniu wniosku przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub kierownika jednostki potwierdzającego konieczność wjazdu
w obszar RSŚ.  Wjazd do RSŚ możliwy jest wyłącznie na zasadach określonych obowiązująca organizacją ruchu.
	Jako pojazdy uprzywilejowane należy rozumieć pojazdy: jednostek ochrony przeciwpożarowej, pogotowia ratunkowego, oznakowane pomocy medycznej, Policji, jednostek ratownictwa chemicznego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędów Kontroli Skarbowej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, pogotowia technicznego (wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, teletechnicznego, ciepłowniczego i gazowego) oraz osób niepełnosprawnych legitymujących się „kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych.


§ 5.
Karta typu „B” przeznaczona dla firm ochroniarskich oraz konwojów bankowych może być wydana po udokumentowaniu zawarcia umowy(-ów) na ochronę obiektu(-ów) znajdujących się w obszarze RSŚ, tj. w formie zestawienia chronionych obiektów, daty zawarcia umowy
na ochronę wraz ze wskazaniem terminu jej obowiązywania i podaniu marki oraz numerów rejestracyjnych pojazdów mających poruszać się w RSŚ.

§ 6.
Dopuszcza się możliwość wydania karty typu „C” na pisemny i uzasadniony wniosek 
z pominięciem warunków, o których mowa w § 4 lub § 5, do rozpatrzenia indywidualnie przez Prezydenta Miasta lub osób go zastępujących.

§7.
	W przypadku organizowanych za zgodą Prezydenta Miasta imprez wymagających wjazdu do RSŚ oraz w sytuacjach incydentalnych i nie cierpiących zwłoki na pisemny 
i uzasadniony wniosek dopuszcza się możliwość wydania karty typu „C” w formie korespondencji elektronicznej. Zgodę w w/w zakresie wydaje Prezydenta Miasta
lub osoba go zastępująca informując niezwłocznie Prezydenta o wydanej zgodzie. 

Celem uporządkowania przepływu informacji udzielona zgoda przekazywana jest elektronicznie: wnioskodawcy, Rybnickim Służbom Komunalnym oraz Straży Miejskiej w Rybniku.
§ 8.
W razie awarii systemu, braku możliwości identyfikacji uprawnionego pojazdu
z wykorzystaniem karty elektronicznej lub numeru rejestracyjnego pojazdu, wjazdu osoby niepełnosprawnej, jak również w sytuacjach nadzwyczajnych, wjazd do RSŚ umożliwia dyżurny Straży Miejskiej obsługujący Strefę, po uprzednim nawiązaniu kontaktu przez interkom zainstalowany przy każdym wjeździe.

§ 9.
	Każda wydana karta wjazdowa:

	oznaczona będzie napisem identyfikującym jej typ, tj. odpowiednio „A”,
„A-SM”, „B” lub „C”;
	opatrzona będzie podpisem osoby upoważnionej do jej wystawienia
i oznaczona hologramem z herbem Miasta Rybnika.

	Przyjmuje się zasadę, 1 pojazd  = 1 karta z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 w którym zgoda obejmuje wszystkie wyszczególnione we wniosku pojazdy.  


§ 10.
Termin ważności kart wjazdowych wynosi:
	karta typu: „A-SM” oraz „A” - wydawane mieszkańcom i właścicielom nieruchomości  -  do 3 (trzech) lat;
	karta typu „A” wydawana przedsiębiorcom i pracownikom firm zlokalizowanych
w RSŚ – do 1 (jednego) roku;
	karta typu:  „B” i „C” – do 1 (jednego) roku.


§ 11.
Zasady określone w § 4, § 5, § 9 oraz § 10 odnoszące się do „Karty” stosuje się odpowiednio
w odniesieniu do „Elektronicznej Karty” z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2.

§ 12.
Uprawnienia wynikające z „Kart”, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do końca okresu na jaki zostały wydane.

§ 13.
Tracą moc Zarządzenia:
	Nr 538/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 października 2014 roku 
w sprawie ustalenia zasad wydawania karty wjazdu do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej.
	Nr 584/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 listopada 2014 roku 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 538/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
17 października 2014 roku dot. ustalenia zasad wydawania karty wjazdu
do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej.


§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




