PRZEPISY PORZĄDKOWE
dla pasaŜerów korzystających z komunikacji zbiorowej
Miejskiego Zakładu Komunikacji STAROGARD GD
Na podstawie art.15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tj. Dz.U. 2015 poz. 915)
§1
PasaŜer zobowiązany jest:

1. Po wejściu do autobusu niezwłocznie skasować bilet o nominale zgodnym z cennikiem opłat.
2. W przypadku korzystania z przejazdy bezpłatnego lub biletu ulgowego posiadać dokument
uprawniający do korzystania ze zniŜki w opłacie i okazać go na Ŝądnie osób upowaŜnionych do
kontroli biletów.
3. W przypadku przewozu bagaŜu podlegającemu opłacie skasować odpowiedniej wartości bilet.
§2
Przewóz osób
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym
zatrzymaniu się pojazdu.
2. PasaŜerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
3. PasaŜer, który zajmuje miejsce oznaczone „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku” itp.
obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której to miejsce jest
przeznaczone.
4. Osoby zagraŜające bezpieczeństwu lub porządkowi (same lub przez posiadane rzeczy) mogą zostać
nie wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte. Do osób takich naleŜy zaliczyć:
•
•
•
•

osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasaŜerów i obsługi pojazdu,
osoby wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem,
osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciąŜliwe dla współpasaŜerów,
nie stosujących się do niniejszych przepisów porządkowych.

5. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasaŜer
zobowiązany jest do poniesienia opłaty dodatkowej.
§3
Zabronione jest:
1. Wskakiwanie i wyskakiwanie w czasie jazdy lub podczas ruszania pojazdu.
2. Jazda na zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu.
3. Dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania się.
4. Zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposaŜenia.
5. Umieszczania na siedzeniach zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić.
6. Wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy.
7. SpoŜywania artykułów Ŝywnościowych (w tym: lody, hamburgery, słonecznik, itp.).
8. Wchodzenia do pojazdu na łyŜworolkach, wrotkach i łyŜwach.
9. Palenia tytoniu, zakłócanie spokoju w pojeździe.
10. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju.
11. Wykonywania czynności mogących narazić współpasaŜerów na szkody i obraŜenia.
12. PodróŜowania w kabinie kierowcy.

13. Zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający
jego ruchy.
14. Prowadzenie rozmów z kierowcą.
§4
Zakazane jest przewoŜenie w pojazdach:
1. Psów nie mających załoŜonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa
szczepienia psa i innych niebezpiecznych zwierząt.
2. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasaŜerom przez zanieczyszczenie lub
uszkodzenie ciała lub odzieŜy, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (w tym takŜe
rowerów).
3. Przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, Ŝrących, radioaktywnych,
trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
4. Nabitej broni (z wyjątkiem osób pełniących słuŜbę publiczną. PrzewoŜona broń powinna być
odpowiednio zabezpieczona, zgodnie z ustawą o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.).
§5
1. śądania i uwagi obsługi pojazdu powinny być kierowane do pasaŜerów w sposób taktowny i
uprzejmy. Obsługa pojazdu obowiązana jest do udzielania na Ŝądanie pasaŜera informacji
dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, trasy przejazdu,
itp.
2. Zakup biletu lub uzyskanie informacji od kierowcy dozwolone jest wyłącznie podczas postoju
pojazdu na przystanku.
§6
Przewóz bagaŜu ręcznego i zwierząt
1. Rzeczy przewoŜone przez podróŜnych nie mogą zagraŜać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe,
stwarzać moŜliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróŜnym i naraŜać ich na niewygody.
2. PasaŜerowie mogą przewozić bagaŜ ręczny, jeŜeli istnieje moŜliwość takiego umieszczenia go w
pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie naraŜał na zanieczyszczenie odzieŜy innych pasaŜerów, nie
zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagraŜał bezpieczeństwu ruchu itp. Za bagaŜ
ręczny, nie podlegający opłacie, uwaŜa się jeden przedmiot którego suma trzech wymiarów nie
przekracza 120 cm.
3. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeŜeli nie jest zabezpieczone szelkami
zapobiegającymi wypadnięciu z wózka.
4. Nadzór nad przewoŜonym bagaŜem i zwierzętami naleŜy do pasaŜera.
5. Za bagaŜ i zwierzęta MZK odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.
6. PasaŜer odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z przewoŜonym przez niego bagaŜem lub
zwierzętami.
7. Wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna, nie podlegają opłacie.

§7
1.
2.

Osoby naruszające niniejsze przepisy porządkowe obowiązane są na wezwanie obsługi autobusu lub
słuŜby kontroli przewozów opuścić pojazd bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, a takŜe odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej za
jazdę (przewóz bagaŜu) bez waŜnego biletu oraz okazanie dokumentu umoŜliwiającego stwierdzenie
toŜsamości pasaŜera obsługa autobusu lub słuŜba kontroli przewozów upowaŜniona jest do

zwrócenia się o pomoc do najbliŜszego posterunku Policji, koszty związane z interwencją Policji
obciąŜają pasaŜera.
3. PasaŜer odpowiada wobec MZK za wszelkie szkody, zanieczyszczenia pojazdu powstałe z jego winy
i ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody względnie doprowadzenia pojazdu do
stanu uŜywalności.
4. Zakład nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu autobusów spowodowanych siłą
wyŜszą, przyczynami natury technicznej lub zarządzeniem kompetentnych władz.
5. Przedmioty znalezione w pojeździe oddawane są właścicielowi po udowodnieniu własności w MZK
Starogard Gd., ul. Tczewska 20, telefon 58 56 230 01.
6. Za rzeczy pozostawione w środkach komunikacji miejskiej MZK nie ponosi odpowiedzialności.
UWAGA
Skargi i wnioski kierować do Dyrekcji MZK Starogard Gd., ul. Tczewska 20, telefon 58 56 230 01.

