
 

 

UCHWAŁA NR XX/161/2016 

RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 446, j.t.) oraz art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2011 roku Nr 45, poz. 23, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Józef Cholewka 
 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 maja 2016 r.

Poz. 3126



Załącznik do Uchwały Nr XX/161/2016 

Rady Miejskiej w Wadowicach 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W WADOWICACH 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania dworca autobusowego położonego przy ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Wadowicach, zwanym w dalszej części „Dworcem Autobusowym” lub „Dworcem”. 

2. Dworzec Autobusowy stanowi własność Gminy Wadowice, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, 

zwanej dalej „Właścicielem”. 

3. Dworzec Autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych 

przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy. 

4. Dworzec Autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport 

zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w uchwale 

 nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników. 

5. Właściciel dworca autobusowego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie 

korzystania z obiektu. Nie odpowiada za pozostawione na dworcu pojazdy, ich wyposażenie ani inne rzeczy 

pozostawione przez użytkowników pojazdów oraz pasażerów. 

6. Korzystanie z terenu Dworca Autobusowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego 

regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 

  

II. Infrastruktura dworca 

1. Dworzec Autobusowy posiada budynek dworcowy mieszczący następujące pomieszczenia: 

a) kasy biletowe, 

b) poczekalnię; 

c) punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozów, 

d) toalety dla podróżnych, 

2. Dworzec autobusowy wyposażony jest w: 

a) stanowiska odjazdowe wyposażone w system informacji o odjazdach autobusów z danego stanowiska, 

b) stanowiska przyjazdowe, 

c) stanowisko parkingowe Kiss & Ride, 

d) stanowisko postojowe dla taksówek, 

e) utwardzony plac manewrowy, 

f) miejsca postojowe dla autobusów przewoźników korzystających z dworca, przez  okres określony 

w niniejszym regulaminie oraz pasażerów korzystających z obiektu, 

g) utwardzony plac z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. 
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III. Czas pracy dworca 

1. Pomieszczenia dworca dostępne są w godz. 6.00 – 20.00. 

2. Plac manewrowy i stanowiska odjazdowe dostępne są przez 24 godziny na dobę. 

  

IV. Zasady korzystania z dworca przez Przewoźników 

1. Warunkiem korzystania z dworca przez Przewoźnika jest uzyskanie zgody Organizatora zbiorowego 

transportu publicznego. 

2. Przewoźnik winien posiadać aktualny rozkład jazdy stanowiący załącznik do dokumentu wydanego przez 

właściwego organ i udostępnić go Właścicielowi w terminie 14 dni przed wprowadzeniem rozkładu jazdy. 

3. Przewoźnik udostępnia Właścicielowi cennik biletów z Dworca Autobusowego do przystanków, 

na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz obsługiwany przez Przewoźnika. Przewoźnik ma 

obowiązek bieżącego informowania o zmianach cen oraz stosowanych ulgach. 

4. Przewoźnik może umożliwić nabycie biletu pasażerom w kasach biletowych Dworca Autobusowego 

na zasadach określonych w umowie z Właścicielem. 

5. W przypadkach szczególnych z Dworca Autobusowego, za zgodą Właściciela, mogą korzystać inni 

przewoźnicy nie posiadający umowy z Właścicielem. 

6. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Właściciela, oraz do jego poleceń 

wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej. 

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika 

1. Właściciel wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na czas niezbędny do obsługi 

pasażerów. 

2. Właściciel udostępnia Przewoźnikowi możliwość postoju na terenie dworca,  na wyznaczonych do tego 

celu miejscach parkingowych, do czasu rozpoczęcia kolejnego kursu. 

3. Właściciel zastrzega sobie możliwość ograniczenia postoju na wyznaczonych do tego celu miejscach 

parkingowych, w miarę zaistnienia okoliczności powodujących konieczność czasowego wykorzystania terenu 

miejsc postojowych do innych celów. 

4. Właściciel zapewni informację o przyjeździe autobusu, podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe 

oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniach i odwołanych kursach w przypadku poinformowania o tym fakcie 

Właściciela. Obowiązek poinformowania Właściciela o zaistniałych opóźnieniach w kursach oraz o ich 

ewentualnym odwołaniu ciąży na Przewoźniku. 

  

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego 

1. Za korzystanie z dworca Przewoźnik uiszczał będzie opłatę zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 

w Wadowicach nr XI/76/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez 

przewoźników z dworca autobusowego lub przystanków komunikacyjnych. 

2. Przez korzystanie z dworca rozumie się: 

a) odprawę autobusu przyjeżdżającego na dworzec, kończącego dany kurs lub odjeżdżającego z dworca, 

b) postój autobusu w zakresie określonym w rozdz. V ust. 2. 

c) udzielanie informacji o kursach Przewoźników, 
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3. Sprzedaż biletów w kasie Dworca Autobusowego jest usługą agencyjną, której warunki i zasady 

odpłatności są regulowane w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Właścicielem a Przewoźnikiem. 

VII. Zasady poruszania się po terenie Dworca Autobusowego 

1. Ruch pojazdów oraz pieszych: 

a) Na terenie Dworca Autobusowego obowiązują zasady ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, j.t.). 

b) Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w 

miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych 

wyłącznie dla postojów pojazdów Właściciela oznaczonych właściwym znakiem. 

c) Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego 

uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia 

wypadku. 

2. Korzystanie z miejsc postojowych: 

a) Na terenie Dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone dla autobusów i innych 

pojazdów użytkowanych do obsługi podróżnych korzystających z Dworca Autobusowego. 

b) Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub 

powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody 

powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu. 

c) W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest: 

- magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 

- tankowanie pojazdów; 

- mycie pojazdów oraz ich naprawa; 

- opróżnianie toalet; 

- pozostawianie  nieczystości. 

d) Przewoźnicy, pasażerowie oraz inne osoby korzystające z miejsc postojowych obowiązani są 

do przestrzegania poleceń dyżurnego ruchu i służb porządkowych dotyczących obowiązujących na terenie 

obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków 

korzystania z usług dodatkowych. 

  

VIII. Postanowienia porządkowe 

1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca Autobusowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami 

stałymi lub płynnymi, podczas korzystania z obiektu, Przewoźnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego 

uprzątnięcia a w przypadku braku takiej możliwości do zgłoszenia konieczności ich uprzątnięcia obsłudze 

Dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń powstałych z winy Przewoźnika zostanie on obciążony 

kosztami ich wykonywania. 

2. Należność za czynności określone w ustępie 1, płatna będzie przelewem, na podstawie faktury 

obciążeniowej, na konto w niej wskazane. 

3. W przypadku parkowania pojazdu przez okres dłuższy niż określony w rozdz. V ust. 2, pojazd zostanie 

usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu. 

4. Pojazd może również zostać usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, 

gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, czy utrudnia prowadzenie 

akcji ratowniczej na terenie obiektu. 

5. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i porządku na terenie 

Dworca, Właściciel współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami. 
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6. Dworzec Autobusowy przeznaczony jest dla osób korzystających z jego usług. 

7. Na terenie Dworca zabrania się: 

a) mycia, sprzątania, tankowania i naprawy pojazdów; 

b) karmienia zwierząt, w szczególności ptaków, 

c) wprowadzania na teren dworca psów bez smyczy, za wyjątkiem psa przewodnika (opiekuna) osoby 

niepełnosprawnej, 

d) prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do 

korzystania z określonych usług przewozowych; 

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za  rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca; 

9. W sprawach dotyczących Dworca uwagi należy zgłaszać do dyżurnego ruchu lub innych osób 

zatrudnionych do obsługi obiektu; 

10. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Właściciela, na stronie 

internetowej www.wadowice.pl  i dyżurnego ruchu. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

 Józef Cholewka 
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