ZARZĄDZENIE Nr 319/07
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad wjazdu, poruszania się oraz postoju na drodze wewnętrznej
- ul. Rynek w Bolesławcu
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 180, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1799, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz uchwały Nr
X/84/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie pozbawienia ulicy
kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec i zaliczenia jej do kategorii drogi
wewnętrznej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 172, poz. 2189) zarządzam, co
następuje:
§1
Niniejsze zarządzenie określa zasady wjazdu, poruszania się oraz postoju na drodze
wewnętrznej – ul. Rynek, zlokalizowanej na gruncie Gminy Miejskiej Bolesławiec, zwane
dalej zasadami korzystania z drogi wewnętrznej.
§2
Na wjeździe do Rynku od strony ul. Kościelnej i ul. Sierpnia’80 ustawia się znaki:
1) droga wewnętrzna pod zarządem Prezydenta Miasta Bolesławiec;
2) zakaz ruchu (B-1) z tabliczką „za wyjątkiem osób posiadających odpowiednie
uprawnienia lub zezwolenie”;
3) ruch okrężny (C-12) z tabliczką „ruch okrężny obowiązuje w strefie całego Rynku”;
4) droga jednokierunkowa (D-3);
5) nakaz jazdy w prawo (C-1).
§3
Na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem wjazd, poruszanie się oraz postój na
drodze wewnętrznej – ul. Rynek może nastąpić w przypadku:
1) uzasadnionym potrzebą zaopatrzenia podmiotów mających swoje siedziby w Rynku,
a nie posiadających dojść lub dojazdów od zaplecza, oraz oczyszczania miasta i prac
załadunkowych i wyładunkowych codziennie, wyłącznie w godzinach od 500 do 1000
i na czas niezbędny do prowadzonych przez siebie działań i czynności;
2) pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym na podstawie odrębnych przepisów,
na czas niezbędny do prowadzenia przez siebie działań;
3) oznakowanych pojazdów służb technicznych, pogotowia, służb ochrony mienia
i Straży Miejskiej na czas niezbędny do wykonywania swych czynności;
4) posiadania uprawnień na niestosowanie się do znaku B-1, wynikających z odrębnych
przepisów;
5) posiadania zezwolenia jednorazowego lub stałego;
6) samochodów służbowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

§4
1. Na uzasadniony wniosek podmiotów posiadających swoje siedziby w Rynku może być
wydane zezwolenie pod warunkiem, że dowóz nie może zostać zorganizowany w inny
sposób niż bezpośrednio drogą wewnętrzną – ul. Rynek oraz, że postój na drodze
wewnętrznej w Rynku odbywać się będzie w godzinach określonych w § 3 pkt 1 niniejszego
zarządzenia, wyłącznie na czas niezbędny do wykonywania przez siebie działań lub
czynności.
2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i w § 3 pkt 5,
prowadzi Straż Miejska w Bolesławcu.
3. Zezwolenie na wjazd do Rynku, o którym mowa w ust.1, wydaje Komendant Straży
Miejskiej w Bolesławcu.
§5
Zezwolenia, których wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wydaje się na
czas określony, nie dłuższy niż na 12 miesięcy.
§6
1. Zezwolenie jednorazowe, o którym mowa w § 3 pkt 5 wydawane są przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec lub przez osobę przez niego upoważnioną, na wniosek uzasadniony
ważnym interesem społecznym, gospodarczym lub innym.
2. Prezydent Miasta może wydać zezwolenie stałe niektórym pracownikom Urzędu Miasta
w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Gminy Miejskiej Bolesławiec.
3. Wzory zezwolenia jednorazowego i zezwolenia stałego określają odpowiednio załączniki
numer 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
4. Zezwolenie wydane w trybie określonym w ust. 1 i 2 winno być zgłoszone do Straży
Miejskiej w Bolesławcu,
§7
1. Pojazdy uprawnione do wjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Rynek poruszają się oraz
zatrzymują wyłącznie na wyodrębnionej krawężnikiem jezdni, zgodnie ze szkicem
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Wjazd do Rynku odbywa się z kierunku ul. Kościelnej i ul. Sierpnia’80 na zasadzie
jednokierunkowego ruchu okrężnego.
3.Wjazd do Rynku od strony ul. B. Prusa, ul. Armii Krajowej i ul. I. Daszyńskiego udostępnia
się wyłącznie pojazdom określonym w § 3 pkt 2 niniejszego zarządzenia na czas prowadzenia
akcji, po uprzednim zdemontowaniu słupków.
4. Parking przy budynku Ratusza przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów służbowych
Urzędu Miasta, dla osób posiadających uprawnienia, o których mowa w § 3 pkt 4 niniejszego

zarządzenia, w tym dla osób niepełnosprawnych na czas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta
Bolesławiec.
§8
Kierowcy pojazdów nie stosujący się do znaków drogowych lub zakresu uprawnień,
w szczególności zatrzymywanie i postój nieuzasadniony, będą podlegać karze zgodnie
z odpowiednimi przepisami Kodeksu wykroczeń.
§9
Zobowiązuje się Komendanta Straży Miejskiej w Bolesławcu do:
1) egzekwowania ograniczeń wjazdu pojazdów do Rynku;
2) egzekwowania ograniczeń postoju i parkowania pojazdów korzystających z zezwoleń;
3) realizacji zadań określonego w § 4 ust.2 i 3 oraz § 5 niniejszego zarządzenia;
4) zapewnienia porządku na drodze wewnętrznej – ul Rynek;
5) cofania zezwoleń, wydanych w trybie § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia, w stosunku do
podmiotów uporczywie naruszających ustalone zasady niniejszym zarządzeniem.
6) wnioskowanie do Prezydenta Miasta o cofanie zezwoleń wydanych w trybie § 6 ust. 2
osobom uporczywie naruszających ustalone zasady niniejszym zarządzeniem.
§ 10
Zezwolenia stałe wydane w trybie § 6 ust. 2 mogą być cofnięte przez Prezydenta Miasta na
uzasadniony wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Bolesławcu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
§ 12
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu.
§ 13
Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec
i Straży Miejskiej w Bolesławcu oraz ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Piotr Roman
GB/GB
EZ/EZ

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 319/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad
wjazdu, poruszania się oraz postoju pojazdów na drodze wewnętrznej – ul. Rynek

ZEZWOLENIE NR ………..
Na wjazd pojazdu o numerze rejestracyjnym ………………………………………..
Pozostającego w dyspozycji …………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu uprawnionego)

W miejscu obowiązywania znaku B-1 , Rynek, Gmina Miejska Bolesławiec
w okresie ………………………………. w godz……………., w celu ………………..
……………………………………………………………………………………………
Miejsce postoju/parkowania …………………………………………………………..
……………………………………
1.
2.
3.
4.
5.

Zezwolenie umieszcza się za przednią szybą pojazdu w sposób całkowicie widoczny z zewnątrz.
Zabrania się wykorzystywania w celach innych, niż określono w zezwoleniu.
Zatrzymanie i postój nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa i porządku ruchu oraz pieszych.
Należy okazać na każde żądanie organów kontroli ruchu drogowego.
Nie stosowanie się do któregokolwiek z powyższych warunków powoduje zatrzymanie zezwolenia przez osobę kontrolującą ruch
drogowy.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 319/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad
wjazdu, poruszania się oraz postoju pojazdów na drodze wewnętrznej – ul. Rynek

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NR ………..

Na wjazd pojazdu o numerze rejestracyjnym ………………………………………..
Pozostającego w dyspozycji …………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu uprawnionego)

W miejscu obowiązywania znaku B-1 , Rynek, Gmina Miejska Bolesławiec
w dniu …………………………………… w celu ………………………………………..
Miejsce postoju/parkowania …………………………………………………………..
……………………………………
6.
7.
8.
9.
10.

Zezwolenie umieszcza się za przednią szybą pojazdu w sposób całkowicie widoczny z zewnątrz.
Zabrania się wykorzystywania w celach innych, niż określono w zezwoleniu.
Zatrzymanie i postój nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa i porządku ruchu oraz pieszych.
Należy okazać na każde żądanie organów kontroli ruchu drogowego.
Nie stosowanie się do któregokolwiek z powyższych warunków powoduje zatrzymanie zezwolenia przez osobę kontrolującą ruch
drogowy.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 319/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad
wjazdu, poruszania się oraz postoju pojazdów na drodze wewnętrznej – ul. Rynek

ZEZWOLENIE STAŁE NR ………..

Na wjazd pojazdu o numerze rejestracyjnym ………………………………………..
Pozostającego w dyspozycji …………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu uprawnionego)

W miejscu obowiązywania znaku B-1 , Rynek, Gmina Miejska Bolesławiec
w okresie ………………………………. w godz……………., w celu ………………..
……………………………………………………………………………………………
Miejsce postoju/parkowania …………………………………………………………..
……………………………………
11.
12.
13.
14.
15.

Zezwolenie umieszcza się za przednią szybą pojazdu w sposób całkowicie widoczny z zewnątrz.
Zabrania się wykorzystywania w celach innych, niż określono w zezwoleniu.
Zatrzymanie i postój nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa i porządku ruchu oraz pieszych.
Należy okazać na każde żądanie organów kontroli ruchu drogowego.
Nie stosowanie się do któregokolwiek z powyższych warunków powoduje zatrzymanie zezwolenia przez osobę kontrolującą ruch
drogowy.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 319/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad
wjazdu, poruszania się oraz postoju pojazdów na drodze wewnętrznej – ul. Rynek

Szkic terenu objętego zarządzeniem

