UCHWAŁA NR XXII/109/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób, zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/109/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINNYM REGULARNYM PRZEWOZIE OSÓB
§ 1. W środkach transportu realizujących gminny regularny przewóz osób zabrania się:
1) wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu w czasie jazdy, a także w czasie zamykania
się drzwi pojazdu;
2) nieuzasadnionego używania awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, gaśnic oraz
innych urządzeń technicznych;
3) tarasowania drzwi pojazdu;
4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
5) przewożenia zwierząt niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących,
cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym
osobom korzystanie z pojazdu, w tym powodujących zabrudzenie odzieży, uszkodzenie
ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub
smarem, przedmioty wielkogabarytowe itp.);
6) przewożenia broni (broni palnej); zakaz ten nie dotyczy osób pełniących służbę wojskową
lub publiczną, które obowiązane są do jej posiadania w trakcie podróży, osoby te
odpowiadają za odpowiednie zabezpieczenie posiadanej broni;
7) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze
pojazdu;
8) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń zakłócających spokój w
pojeździe;
9) picia alkoholu, palenia tytoniu, używania e-papierosów;
10) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu;
11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;
12) prowadzenia akcji marketingowych bez zgody przewoźnika;
13) wykonywania

czynności

niedozwolonych

w

miejscach

publicznych,

określonych

stosownymi przepisami prawa.
§ 2. 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny dokument przewozu (bilet) przez cały
czas jazdy i okazywać go na każde żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
2. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie,
jak również korzystać z biletu otrzymanego od osoby wysiadającej.
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3. Pasażer korzystający z uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów
zobowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać, na każde żądanie osoby uprawnionej do
kontroli, ważny dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego
przejazdu.
4. Dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt
zawartych na nim danych jest nieważny.
5. Jeśli nie działa kasownik, należy to zgłosić kierowcy pojazdu.
§ 3. 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, uciążliwe dla pasażerów albo
odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być przez kierowcę, osoby uprawnione
do kontroli biletów lub służby porządkowe usunięte z pojazdu bądź niedopuszczone do
przejazdu.
2. Pasażerowi, którego usunięto z pojazdu, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów
przejazdu.
§ 4. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerom tych pojazdów posiadających
ważny bilet jednorazowy przysługuje prawo do kontynuowania podróży z tym samym
dokumentem przewozu, następnym pojazdem tej samej linii lub pojazdem zastępczym,
podstawionym przez przewoźnika.
§ 5. 1. Nadzór nad rzeczami i zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe, należy do
pasażera.
2. Przewożonych rzeczy i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych
do siedzenia.
3. Zwierzęta - psy, w czasie przewozu powinny mieć założony kaganiec i być trzymane na
krótkiej smyczy.
§ 6. Pasażerowie podróżujący z wózkiem dziecięcym sprawują przez cały czas podróży
opiekę nad dzieckiem w wózku.
§ 7. 1. Pasażerom korzystającym z usług przewozowych, przysługuje prawo składania
wniosków, skarg, zażaleń lub reklamacji do przewoźnika lub organizatora.
2. Odpowiedzi na wnioski, skargi, zażalenia lub reklamacje udzielane są niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia ich wniesienia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/109/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 915) rada gminy określa przepisy porządkowe w odniesieniu do gminnego
regularnego przewozu osób. Przepisy uchwalane przez radę mają charakter ogólnie
obowiązujących tj. nie mogą wskazywać „imiennie” przewoźnika realizującego przedmiotowe
przewozy.
W związku z powyższym konieczne jest uchwalenie nowych przepisów. Przygotowana
uchwała zastępuje obecnie obowiązujące przepisy, dostosowując je do aktualnie obowiązującego
stanu prawnego w zakresie gminnego regularnego przewozu osób.
Podjęcie proponowanej uchwały nie rodzi dla budżetu gminy skutków finansowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Id: 1464EBEF-524F-4D63-AA41-015720B7ADE2. Podpisany

Strona 4 z 4

