
ZARZĄDZENIE NR 1497/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach do obsługi systemu ruchu 
zlokalizowanego w Strefie Ograniczonego Ruchu miasta Katowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach 
gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795 z późn. zm.), oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach do kontroli i obsługi ruchu 
w Strefie Ograniczonego Ruchu wyznaczonej ulicami Dworcową, Mariacką, Mielęckiego oraz Stanisława w 
Katowicach.
§ 2. Upoważnienie obejmuje czynności kontroli ruchu drogowego w zakresie uprawnień określonych 
odrębnymi przepisami dla straży gminnych oraz regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia, jak również obsługę systemu sterującego słupków hydraulicznych.
§ 3. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do delegowania zadań dla wyznaczonych pracowników Straży 
Miejskiej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 1497/2021 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 24 lutego 2021 r.

REGULAMIN OBSŁUGI RUCHU DROGOWEGO W STREFIE OGRANICZONEGO RUCHU W
KATOWICACH

§ 1. Użyte w regulaminie terminy posiadają następujące znaczenie:

1. Strefa Ograniczonego Ruchu (SOR) - obszar określony ulicami Dworcową, Mariacką, Mielęckiego oraz 
Stanisława w Katowicach.

2. MZUiM -  Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, ul. Kantorówny 2a jako uprawniony do 
wydania Zaświadczenia.

3. Zaświadczenie -  dokument poświadczający wprowadzenie danych o pojeździe
do właściwego rejestru, uprawniający do wjazdu w obszar Strefy Ograniczonego Ruchu.

4. Organizacja ruchu - sytuacja wynikająca ze stałej organizacji ruchu zatwierdzonej
dla dróg znajdujących się w strefie.

5. KISMiA - Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy.

6. Straż Miejska - Straż Miejska w Katowicach.

§ 2. Regulamin określa zasady wjazdu do SOR oraz zadania realizowane przez Straż Miejską 
w zakresie kontroli i obsługi systemu sterującego.
§ 3. 1. Przemieszczanie się pojazdów w SOR odbywa się zgodnie z organizacją ruchu wyrażoną 

właściwymi znakami drogowymi.

2. Ograniczenia ruchu i postoju obowiązujące na obszarze SOR nie dotyczą rowerów oraz 
urządzeń transportu osobistego.

§ 4. 1. Wjazd i wyjazd ze strefy dopuszczony jest dla pojazdów na które MZUiM wydał zaświadczenie.

2. Posiadanie zaświadczenia nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 5. 1. Straż Miejska realizuje zadania obsługi systemu sterujacego SOR oraz czynności kontroli ruchu 
drogowego w strefie.

2. Stanowisko zdalnej obsługi systemu sterujacego umiejscowione jest w siedzibie Strazy Miejskiej przy ul. 
Młyńskiej 4a w Katowicach.

§ 6. Do zadan Strazy Miejskiej obsługujacej system sterujacy słupków hydraulicznych należy w szczególności:

1. Obserewacja dróg w SOR z wykorzystaniem istniejącego systemu KISMiA.

2. Obserwacja wjazdów i wyjazdów z SOR z wykorzystaniem systemu kamer dedykowanych do obsługi 
systemu.

3. Obsługa klienta poprzez:

1) przyjęcie zgłoszenia zamiaru wjazdu do SOR,
2) przyjecie zgłoszenia zamiaru wyjazdu z SOR,
3) zdalne opuszczanie i podnoszenie słupków hydraulicznych w sposób zgodny z warunkami instrukcji 
obsługi,
4) weryfikacja Zaświadczeń.

4. Weryfikacja nieuprawnionych przejazdów i postojów pojazdów oraz dysponowanie 
strażników wykonujących czynności służbowe w terenie do przeprowadzenia kontroli.

5. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dojazdu do hoteli przez potwierdzenie rezerwacji.

6. Udzielanie informacji.

7. Prowadzenie dokumentacji służbowej.
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§ 7. Do zadań Straży Miejskiej wykonującej czynności kontrolne w SOR należy w szczególności:

1. Kontrola ruchu drogowego w sposób i na zasadach określony odrębnymi przepisami.

2. Weryfikacja Zaświadczeń.

3. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

4. Sprawdzania stanu oznakowania drogowego w SOR.

5. Udzielanie informacji.

6. Prowadzenie dokumentacji służbowej.

§ 8. 1. Dane wyłącznie w postaci numeru wydanego Zaświadczenia, nr rej. pojazdu, na który 
zostało wydane Zaświadczenie, daty ważności Zaświadczenia udostępniane są przez 
MZUiM niezwłocznie Straży Miejskiej, celem możliwości weryfikacji wjazdu do SOR oraz 
dla prowadzenia czynności kontroli ruchu drogowego.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Straż Miejską w związku z wjazdem i wyjazdem z SOR 
przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzanych danych, zawartej pomiędzy MZUiM i 
Strażą Miejską.
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