
 

 

UCHWAŁA NR XVI/162/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Dworca Kolejowego  

przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska w Świdnicy uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Dworca Kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Dzięcielski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1742



Załącznik do uchwały Nr XVI/162/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z DWORCA KOLEJOWEGO 

ul. Dworcowa 2-4-6-8 w Świdnicy 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

Regulamin określa warunki obsługi podróżnych korzystających z usług transportu kolejowego i warunki 

korzystania z infrastruktury Dworca Kolejowego. 

§ 2. Infrastruktura Dworca Kolejowego . 

1. Dworzec Kolejowy stanowi obiekt budowlany położony w Świdnicy przy ul. Dworcowej 2-4-6-8  

na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 1500, stanowiący własność Gminy Miasto Świdnica zwanej dalej 

Właścicielem oraz część szczegółowo niżej wymienione Infrastruktury znajdującej się na działce gruntu  

nr 1452, które są zarządzane przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy ul. Waleriana Łukasińskiego 7, 

58-100 Świdnica tel.74 852-40-71 zwanym dalej Zarządcą. 

W skład Dworca Kolejowego wchodzi: 

a) Budynek Dworca Kolejowego, w którym znajdują się w szczególności: 

- Komenda Straży Miejskiej w Świdnicy, 

- Biuro Strefy Płatnego Parkowania, 

- hol – poczekalnia z miejscami siedzącymi dla podróżnych, 

- toalety z wejściem z holu (w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych), 

- lokale użytkowe, w tym przeznaczony pod działalność gastronomiczną; 

b) teren zewnętrzny w postaci ogrodzonego ogródka znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu 

użytkowego przeznaczonego pod działalność gastronomiczną; 

c) położone na działce nr 1452 jako infrastruktura umożliwiająca dojście do peronów kolejowych z budynku 

Dworca Kolejowego oraz z drogi publicznej, t.j. przejście podziemne pod torami kolejowymi, dwie 

przepompownie wód deszczowych oraz trzy platformy pionowe (windy) dla osób niepełnosprawnych. 

2. Dworzec Kolejowy posiada: 

a) System Monitoringu Wizyjnego, przy czym administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie 

monitoringu Wizyjnego jest Komenda Straży Miejskiej w Świdnicy z siedzibą znajdującą się pod adresem: 

58-100 Świdnica ul. Dworcowa 2-4-6-8. Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku 

osób oraz numerów rejestracyjnych pojazdów jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących 

się na Dworcu Kolejowym. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych wymagana 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) dostępna jest w Komendzie Straży Miejskiej w Świdnicy w budynku Dworca 

Kolejowego, 

b) w holu – poczekalni informację dla podróżnych w formie tablic świetlnych i papierowych rozkładów jazdy. 

§ 3. Czas udostępnienia ogólnie dostępnych pomieszczeń Dworca Kolejowego. 

Hol – poczekalnia dla pasażerów i toalety z wejściem z holu w budynku Dworca Kolejowego dostępne  

są codziennie w godzinach od 5.00 do 23.00. 
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§ 4. Postanowienia porządkowe. 

1. Dworzec Kolejowy przeznaczony jest dla osób korzystających z jego usług, osób prowadzących  

za zgodą Właściciela lub Zarządcy działalność w obrębie Dworca Kolejowego, zaś poczekalnie  

są przeznaczone dla podróżnych korzystających z usług transportu kolejowego. 

2. W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort osób korzystających z usług transportu kolejowego, na terenie 

Dworca Kolejowego, w szczególności w poczekalni zabrania się: 

a) przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków psychoaktywnych, 

b) przebywania i korzystania z dworca przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu  

i nie akceptujące ogólnie przyjęte normy społeczne, 

c) przebywania w pomieszczeniach ogólnie dostępnych Dworca Kolejowego po godzinach ich udostępniania. 

Przed wyznaczoną godziną zamknięcia należy opuścić te pomieszczenia, 

d) niszczenia, uszkadzania, czynienia niezdatnymi do użytku elementów infrastruktury albo wyposażenia 

Dworca Kolejowego oraz przywłaszczenia mienia znajdującego się w obrębie Dworca Kolejowego, 

e) zanieczyszczania, zaśmiecania Dworca Kolejowego, 

f) umieszczania, usuwania, uszkadzania i zmiany oznakowania stałego oraz tymczasowego, napisów, ogłoszeń, 

reklam, bez zgody Zarządcy lub Właściciela, 

g) pozostawiania bez opieki bagaży, pakunków i innych przedmiotów, poza wyznaczonymi do tego celu 

miejscami, 

h) pozostawiania zwierząt bez dozoru, wprowadzania zwierząt bez zabezpieczeń (np. kagańców i smyczy, 

klatek) albo bez aktualnego świadectwa szczepienia (o ile jest ono wymagane), 

i) dokarmiania zwierząt nie znajdujących się pod bezpośrednim dozorem właściciela lub opiekuna, 

j) posługiwania się urządzeniami alarmowymi bez uzasadnienia, 

k) wchodzenia osób nieuprawnionych do miejsc, pomieszczeń, do których wstęp osobom nieupoważnionym 

jest zabroniony, 

l) dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia 

oraz innych czynności mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające z Dworca Kolejowego, 

ł) żebrania, 

m) wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do innych celów, 

n) przebywania w celach noclegowych, spania/leżenia na ławkach, parapetach oraz innych elementach 

wyposażenia, 

o) prowadzenia bez zgody Właściciela lub Zarządcy: 

- publicznych zbiórek, 

- działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej i handlowej, 

- akcji artystycznych, informacyjnych i społecznych, 

- zwoływania i urządzania zgromadzeń, 

- agitacji wyborczej, 

- agitacji religijnej; 

p) zakłócania porządku publicznego lub spokoju osobom korzystającym z usług transportu kolejowego, 

w szczególności poprzez krzyk, hałas, zachowania powszechnie uznawane za wulgarne albo agresywne, 

wybryki nieobyczajne, a także utrudnianie czy też czynienie uciążliwym korzystanie przez podróżnych 

z Dworca Kolejowego przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu albo których 

niewłaściwe zachowanie powoduje skargi podróżnych, 
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r) grania w piłkę, jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi podobnymi pojazdami  

oraz poruszania się na wrotkach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach i pojazdach typu „segway”, itp., 

s) spowodowania uciążliwego hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy  

lub Właściciela. 

3. Właściciel i Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i inne rzeczy pozostawione bez opieki  

na terenie Dworca Kolejowego. 

4. W przypadku zarządzenia ewakuacji Dworca Kolejowego (np. z powodu pożaru, zagrożenia atakiem 

terrorystycznym, itp.), wszystkie osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń 

osoby kierującej ewakuacją, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony 

Kolei, Straży Granicznej, Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, pracowników Pogotowia Ratunkowego. 

W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań organom porządkowym 

i ratowniczym. 

§ 5. Sankcje za nieprzestrzeganie Regulaminu Dworca Kolejowego. 

W przypadku stwierdzenia zakłócania porządku przez osoby przebywające na Dworcu Kolejowym  

lub innego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, służby do których należy kontrola przestrzegania 

przepisów porządkowych na Dworcu Kolejowym, lub działający w imieniu Zarządcy pracownicy, upoważnieni 

są do podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa, w szczególności: 

a) wezwania osób naruszających porządek na Dworcu Kolejowym do zaprzestania naruszenia postanowień 

niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, 

b) wezwania osób, o których mowa w lit. a) do natychmiastowego opuszczenia Dworca Kolejowego. 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach dotyczących Dworca Kolejowego należy zgłaszać się do Zarządcy. 

2. Niniejszy Regulamin jest do wglądu na Dworcu Kolejowym, w siedzibie Zarządcy oraz na jego stronie 

internetowej www.mzn.swidnica.pl , a także na stronie internetowej Właściciela www.um.swidnica.pl.  

3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

TELEFONY  ALARMOWE: 

112 Centrum Powiadomienia Ratunkowego 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Państwowa Straż Pożarna 

997 Policja 

986 Straż Miejska 
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