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RADY MIASTA WT-OCT.AWEK

z dnia
*n-,&?. 91, ?ofrt

w sprawie ustalenia pzepisow porzqdkowych obowiqzujEcych w publicznym transporcie

zbiorowym organizowanym pnez Gming Miasto Wloclawek.

Na podstawie art,40 ust. 1 ustawy z dnia B marca'1990 r. o samoz4dzie gminnym (Dz, U 22020 r.

poz.713 i poz. 1378 ) oraz art, 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, Prawo Przewozowe (Dz.U z

2020 r. poz, B)

uchwala sig co nastgpuje :

$ 1. Ustala sig przepisy porzqdkowe dotyczqce pzewozu osob, bagalu i zwiezqt w publicznym

transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminq Miasto Woclawek, stanowiqce zalqcznik

do niniejszej uchwaly.

$ 2, Traci moc uchwala Nr XLlll/67/2014 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 czerwca2014 r. w sprawie

okreSlenia Regulaminu pzewozu osob i baga2u Srodkami publicznego transportu zbiorowego

organizowanego przez Gming Miasto Woclawek, zmieniona uchwalq Nr XLV/99/2014 Rady Miasta

Woclawek z dnia 27 pa2dziernika 2014 r. (Dziennik Uzgdowy Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z

2014 r., poz.2166, poz, 3159),

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Woclawek,

S 4. 1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym

Wojewodztwa Kuj awsko-Pomorskiego.

2.Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Uzgdu Miasta Woctawek.



Zalqcznik

do uchwaly Nr... ... ... ....

Rady Miasta Woclawek

z dnia.

Przepisy porzqdkowe dotyczqce przewozu osob, zwierzqt i bagaiu.

Rozdzial L

Przewoz osob,

$ 1 . 1 . Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach komunikacyjnych,

zwanych dalej przystankami, po calkowitymzatrz,lmaniu sig pojazdu. Pienruszefistwo przed wsiadajqcymi

majq wysiadajqcy,

2, W trakcie wsiadania, pzebywania w pojezdzie i wysiadania pasazer powinien stosowac

sig do napisow lub piktogram6w o charakterze porzqdkowym, w kt6re wyposazony jest pojazd.

3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach kraicowych jest dozwolone zazgodqkierujqcego pojazdem,

nie wczeSniej niz po zakonczeniu czynnoSci zwiqzanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu

or az zmianqkieru n ku j azd y,

4. W pojazdach wyposazonych w odpowiedni przycisk oraz piktogram pasazer otwiera sam drzwi

po zatzymaniu pojazdu na przystanku, poprzez naci6niqcie przycisku znajdujqcego sig przy drzwiach.

5. Pasazer zamierzajqcy wysiqSi na przystanku oznaczonym ,,na zqdanie" powinien uprzedzic o tym

kierujqcego pojazdem lub nacisnqc przycisk sygnalizacyjny. Pasazer wsiadajqcy na pzystanku

,,na zqdanie" powinien zasygnalizowai taki zamiar poprzezwyra2ny znak podniesionq rqkq.

6. Osoby z niepelnosprawnoSciq ruchowq lub osoby niewidome i niedowidzqce poruszajqce siq z bialq

laskq lub psem asystujqcym zamiezalqce wsiqsc na przystanku ,,na zqdanie" powinny oczekiwac w

widocznym dla kierujqcego pojazdem miejscu, umozliwiajqcym bezpieczne zatrzymanie pojazdu

na przystanku. Kierujqcy pojazdem powinien zatzymac siq na przystanku nawet w przypadku braku

sygnalizacji takiej potzeby ze strony osoby niepelnosprawnej.

7 . Pasazerowie powinni opuscid pojazd na pzystankach krancowych lub na trasie przejazdu

w przypadku, gdy kierujqcy pojazdem wyda takie polecenie.

B. Pasazerowie zajmujqcy miejsca stojqce, w czasie jazdy powinni trzymac siq uchwytow lub porgczy.

9. Osobom uprawnionym do korzystania z wydzielonych i oznakowanych graficznie miejsc dla :



1) osoby z dzieckiem na rqku lub kobiety w ciqzy,

2) osoby niepelnosprawnej i o ograniczonych mozliwoSciach poruszania siq,

3) osoby na wozku inwalicizkim,

4) wozka dzieciqcego

przysluguje pienvszefrstwo w ich zajmowaniu, Pasazerowie zajmuj4cy miejsca przeznaczone dla osob

uprawnionych winni zwolnic takie miejsce w razie zgloszenia osoby, ktorej przystuguje pienvszenstwo w

ich zajmowaniu.

10. Pasazerowie powinni umozlilvic ustawienie wozka dzieciqcego lub inwalidzkiego na stanowisku

przeznaczonym do tego celu. ,

11.Puewo2enie osob na wozkach inwalidzkich - z napgdem ibez napqdu elektrycznego moze byc

realizowane, jezeli :

1) wozek posiada wymiary nie wigksze niz :

'a) dlugo6i calkowita : 120 cm

b) szerokoSc calkowita: 70 cm

c)wysokoSi calkowita : 109 cm,

2) waga wozka wtazz uzytkownikiem nie pzekracza 300 kg,

3) wozek zostanie umieszczony w poje2dzie na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym

(piktogramem) dla osob poruszajqcych siq na wozkach inwalidzkich, unieruchomiony za pomocqhamulca

lub blokady i prawidlowo zabezpieczony pasami bezpieczenstwa, o ile znajdujq siq na wyposazeniu

pojazdu,

4) wozek bgdzie mial mozliwoSc obrocenia wewnqtrz pojazdu w miejscu wokol wlasnej osi,

5) korzystaniezprzewozu nie bqdzie powodowalo zagrolenia dla innych pasazerow,

l2.Pasa1er poruszajqcy sig na w6zku inwalidzkim powinien ustawii wozek tylem do kierunku jazdy,

13, pzewozone wozki dzieciqce powinny byc ustawione w miejscach do tego przeznaczonych

i zabezpieczone pasami mocujqcymi pojazdu w taki sposob aby uniemozliwic ich samodzielne

poruszanie w trakcie jazdy i nie stwarza6 zagrozenia dla przewozonych w nich dzieci oraz innych

pasazerow.

'14, Dziecko przewozone w wozku dziecigcym powinno byc ustawione tylem do kierunku jazdy

izabezpieczone szelkami bqd2 innym sluzqcym temu wyposazeniem'

lS.pasazer z wozkiem dzieciqcym zajmujqcy miejsce wyznaczone dla osoby na wozku inwalidzkim

powinien ustqpii miejsca w razie pojawienia sig takiej osoby i za1qt, inne bezpieczne miejsce.

$ 2. Pasazerowie nie powinni :

1) wsiadai iwysiadac zpojazdu po sygnale zamkniqcia drzwi, podczas ruchu pojazdu orazprzed

calkowitym otwarciem d rzwi,
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2) otwierad drzwi podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

3) podchodzic do kr:awqdzi platformy przystankowej w momencie podjezdzania i odjezdzania

pojazdu,

4) zajmowac miejsc stojqcych przy drzwiach,

5) wychylac siq z pojazdu w czasie jazdy,

6) siadac na barierkach ochronnych, porqczach, uchwytach, podlodze,

7) u1ywae w nieuzasadnionych przypadkach urzqdzen alarmowych, hamulca bezpieczenstwa

awaryjnego otwierania dzwi, uzywac sygnaiu zalrzymania,

8) zajmowai miejsca lub zachowywac siq w sposob ograniczajqcy kierujqcemu pojazdem

widocznoSc lub w inny sposob utrudniajqcy prowadzenie pojazdu,

9) prowadzii w czasie jazdy rozmowy z kierujqcym pojazdem,

10) pzebywai w poje2dzie w czasie manewrow zwiqzanych ze zmianqkierunku jazdy na przysianku

krancowym,

11) zachowywa6 sig w sposob, ktory moze narazic wspolpasazerow na szkody, obrazenia lub

_ niewygodq,

12) zanieczyszczac i za6miecad pojazd a takze wyrzucac w czasie jazdy lub podczas postoju

jakiekolwiek przed mioty z pojazdu,

i3) przebywac w pojezdzie w lyzworolkach lub wrotkach, uzywac deskorolek i innego sprzqtu

sportowego,

14) grad na instrumentach muzycznych, korzyslat, zurzqdzen emitujqcych d2wiqki lub zakiocai

spokoju w poje2dzie,

S 3, \ry przypadku niestosowania sig do zasad przewozu osob ustalonych w $ 1-$2 kierujqcy pojazdem

ma prawo odmowic pasazerovli przewozu.

Rozdzial ll

P rzew oz zwierzqt i bagaiu'

g 4, pasazerowie mogq pzewozic baga2 podrqczny jezeli istnieje mozliwosi takiego umieszczenia

go w poje2dzie aby, :

1) nie utrudnial pzejScia,

2) nie narazal na zanieczyszczenie odzieZy wspolpasazerow,

3) nie zaslanial widocznoSci kierujqcemu pojazdem,

4) nie zagrazal bezpieczenstwu ruchu.

$ 5, Przewozzwiezqldozwolony jest pod warunkiem, ze :



1) nie zachowujqsiq one agresywnie,

2) przewozone sqw sposob zapewniajqcy ich bezpieczerlstwo oraz bezpieczefistwo pasazerow,

$ 6, Bagazu i zwierzEt nie wolno umieszczad na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

$ 7. Pasazer nadzoruje baga1 i zwierzqta w czasie przewozu oraz podejmuje czynnoSci niezbqdne do

zapobiezenia mozliwo6ci powstawania szkod spowodowanych przez przewozone przedmioty i zwierzqta.

S B. W pojazdach publicznego transportu zbiorowego nie przewozi sig :

1) przedmiotow cuchnqcych,latwopalnych, wybuchowych, zrqcych, radioaktywnych, trujEcych,

2) rowerow (za wyjEtkiem rowerkow dzieciqcych),

3) rowerow elektrycznych oraz innych pojazdow i urzqdzeh transportu osobistego,napgdzanych

za pomocEsilnika elektrycznego (za wyjqtkiem wozkow inwalidzkich o napqdzie elektrycznym).



Uzasadnienie

Stosownie do art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

(Dz, U 22020 r. poz. B)w uchwale okre6la siq pzepisy porzqdkowe dotyczqce przewozu osob ibagazu

w gminnych przewozach pasazerskich organizowanych przez Gming Miasto Wloclawek, ktore sluzq

ochronie zycia, zdrowia i mienia oraz porzqdku i bezpieczenstwa publicznego osob korzystajqcych

z transportu publicznego.

W niniejszej uchwale uregulowano kwestie prawa pienvszenstwa osob z niepelnosprawnoSciq

poruszajqcych sig na wozkach inwalidzkich oraz osob podrozujqcych z wozkami dziecigcymi przed

pozostalymi pasazerami.

Uurzglgdniajqc kwestie bezpieczenstwa wprowadzcn o zakaz przewozenia

rowerow oraz innych pojazdow i unqdzen transportu osobistego napgdzanych za pomocq silnika

elektrycznego.

Jednoczesnie traci moc uchwala Nr XLlll/6712014Rady Miasta Wloclawek z dnia 27 czervtca

2014 r. w sprawie okreslenia Regulaminu przewozu osob ibagazu Srodkami publicznego transportu

zbiorowego organizowan ego przez Gminq Miasto Woclawek, zmieniona uchwalq Nr XLV/99/2014 Rady

Miasta Wociawek z dnia 27 pa2dziernika2014 r.

Zawarle w wyzej wskazanych uchwalach przepisy, ktore nie majq charakteru porzqdkowego

zostanq uwzglqdnione w Regulaminie pzewozu osob wprowadzonym zanqdzeniem Prezydenta Miasta

Wloclawek, okreslajEcym w szczegolno6ciwarunkiobsiugi podr6znych, warunkiodprawy orazprzewozu

osob i bagazu, a takze wskazujqcym podmiot wlasciwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikajqcych

z realizacji uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz terminy rozpatrywania skarg

i reklamacji.
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