
Załącznik  

do Zarządzenia Nr VI/1433/2014 

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 4 lipca 2014 r. 

 

R E G U L A M I N  

Strefy Ruchu Pieszego „A” i Strefy Ograniczonego Ruchu „B” 

 

I Regulacje ogólne. 

1. Strefa Ruchu Pieszego „A” i Strefa Ograniczonego Ruchu „B” obejmuje ulice 

wymienione w zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

2. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem na ulicach objętych Strefą Ruchu Pieszego 

„A” bezwzględne pierwszeństwo posiadają piesi, kierowcy pojazdów dopuszczonych 

do poruszania się po ulicach objętych Strefą „A” zobowiązani są do przestrzegania 

tego pierwszeństwa. 

3. Na ulicach objętych Strefą Ruchu Pieszego „A” obowiązuje ograniczenie prędkości               

do 10 km/h. 

 

II Uprawnienia do wjazdu w Strefę Ruchu Pieszego „A”. 

1. Do wjazdu w ulice „Strefy A” bez zezwoleń uprawnione są: 

a) podmioty gospodarcze i ich zaopatrzeniowcy, mające swoją siedzibę w budynkach 

przy ulicach „Strefy” w godz. 20.00 – 10.00 wyłącznie na czas: załadunku 

i wyładunku lub wykonywania czynności serwisowych. 

b) specjalistyczne konwoje z gotówką (bankowozy) do banków NBP i Kredyt Bank 

S.A. zlokalizowanych przy ul. 3-go Maja 12: całodobowo, przejazd najkrótszą 

droga od ulicy Dymnickiego. Postój pojazdów dowożących gotówkę będzie się 

odbywał na oznakowanym parkingu przed bankiem NBP przeznaczonym tylko 

do tego celu. Konwoje dojeżdżające przez ulicę Dymnickiego do NBP i Kredyt 

Banku S.A. będą wjeżdżać na zaplecze tych banków. 

c) orszaki ślubne do Kościoła p.w. Świętego Krzyża: przejazd od ul. Zamkowej 

do ul. Jagiellońskiej – w ilości do 3 pojazdów. 

d) orszaki ślubne do kościoła p.w. Św. Wojciecha i Stanisława: wjazd 

od ul. Moniuszki na plac Farny – w ilości do 3 pojazdów. 

2. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów uprawnionymi do wjazdu w ulice 

„Strefy A” na podstawie przepustek „M” są: 

a) osoby fizyczne zamieszkałe lub będące właścicielami budynków przy ulicach 

„Strefy A”, jeżeli kamienica posiada podwórze: całodobowo, przejazd najkrótszą 

drogą, postój wyłącznie na własnym podwórzu. 

b) osoby fizyczne zamieszkałe lub będące właścicielami budynków przy ulicach 

„Strefy A”, jeśli kamienica nie posiada podwórza: w godz. 18.00 – 10.00 postój 

do 10 min. 



3. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, uprawnionymi do wjazdu w ulice 

„Strefy A” za zezwoleniami są: 

a) firmy specjalistyczne – w celu dokonania konwoju gotówki, przewozów 

pocztowych i kurierskich: w godz. 18.00 – 10.00 i godz. 13.00 – 14.00, postój 

do 10 min. – po 1 szt. dla każdego podmiotu. 

b) banki i ich klienci oraz inne podmioty – mające swoje siedziby przy ul. „Strefy”: 

w godz. 6.00 – 20.00, przejazd najkrótszą drogą, postój wyłącznie na swojej 

posesji. 

c) inni – w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie indywidualnej 

zgody. 

 

III Uprawnieni do wjazdu w Strefę Ograniczonego Ruchu „B”. 

1. Do wjazdu w ulice „Strefy B” bez zezwoleń uprawnieni są: 

a) podmioty gospodarcze i ich zaopatrzeniowcy, mające swoją siedzibę w budynkach 

przy ulicach „Strefy” w godz. 20.00 – 10.00 wyłącznie na czas: załadunku 

i wyładunku lub wykonywania czynności serwisowych. 

b) osoby świadczące usługi na podstawie licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką: całodobowo, bez ograniczeń czasowych. 

2. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, uprawnionymi do wjazdu w ulice 

„Strefy B” za zezwoleniami są: 

a) osoby zamieszkałe lub będące właścicielami budynków przy ulicach „Strefy”, 

całodobowo, bez ograniczeń czasowych. 

b) firmy specjalistyczne – w celu dokonania konwoju gotówki, przewozów 

pocztowych i kurierskich: całodobowo, postój do 10 min. – po 1 szt. dla każdego 

podmiotu. 

c) instytucje i firmy mieszczące się przy ulicach strefy „B”, posiadające własne 

parkingi: całodobowo, postój wyłącznie na własnym parkingu. 

d) inni – w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie indywidualnej 

zgody. 

 

IV Dodatkowo bez żadnych ograniczeń i zezwoleń dopuszczony będzie wjazd w ulice Strefy 

Ruchu Pieszego „A” i Strefy Ograniczonego Ruchu „B”.  

1. Dorożek konnych. 

2. Pojazdów napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym. 

3. Rowerów i riksz.  

4. Pojazdów uprzywilejowanych: służb mundurowych, pogotowia ratunkowego, 

oznakowanej pomocy medycznej, jednostek ratownictwa chemicznego, Urzędów 

Kontroli Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, pogotowia 

technicznego (wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, ciepłowniczego, gazowego), 

miejskich służb komunalnych – oznakowane lub inne: całodobowo, wyłącznie w celu 

i na czas wykonywania obowiązków służbowych. 



V Procedura uzyskiwania zezwolenia. 

1. Do wniosku należy dołączyć: 

a) kserokopię dowodu rejestracyjnego, 

b) dokument poświadczający prawo do dysponowania pojazdem (jeśli w dowodzie 

rejestracyjnym nie jest wymieniony wnioskodawca), 

c) dokument poświadczający praw dysponowania lokalem (akt własności, umowa 

najmu lokalu), 

d) wpis do ewidencji działalności gospodarczej / odpis KRS, 

e) koncesje na działalność ochroniarską, konwoje gotówki i inne, 

f) oświadczenie, że nieruchomość posiada miejsce postojowe w podwórzu 

lub garaż. 

2. Wnioski należy kierować bezpośrednio do Zarządcy Strefy. 

3. Zarządca Strefy „A” i „B” opracuje wzory „Zezwoleń na wjazd”, „Przepustki 

wjazdowe” i „Wnioski o wydanie zezwoleń na wjazd”. Wnioski przyjmowane są 

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Zarządcy. 

4. Posiadacz zezwolenia (przepustki) zobowiązany jest do jego umieszczenia 

w specjalnej przeźroczystej kopercie samoprzylepnej w taki sposób, aby było ono 

w całości widoczne. 

5. Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do jego okazywania na każde żądanie kontroli 

ruchu drogowego, Straży Miejskiej i przedstawicieli organu wydającego. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia ograniczeń określonych w zezwoleniu osoba uprawniona do 

kontroli zatrzyma zezwolenie i przekaże je do organu wydającego. 

 

VI Postanowienia końcowe.  

1. Posiadacz zezwolenia na wjazd w Strefę „A” jest uprawniony do wjazdu w Strefę „B” 

na warunkach określonych w zezwoleniu. 

2. Zarządcą Strefy Ruchu Pieszego „A” i Strefy Ograniczonego Ruchu „B” jest Miejska 

Administracja Targowisk i Parkingów, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10, 

tel. 17 748 25 85, e-mali: matip@erzeszow.pl, www.matip.ires.pl 

3. Miejski Zarząd Dróg odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie 

technicznym oznakowania Stref. 

4. Straż Miejska odpowiedzialna jest za kontrolę przestrzegania przez kierowców 

zapisów zarządzenia, regulaminu i zapisów zawartych w zezwoleniach. 

 

 


