
UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/835/09 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 26 listopada 2009 r. 
 
 

w sprawie zmiany w stosowaniu przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w 

środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZK Tychy 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 15 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 późn. zm), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy i po zaopiniowaniu przez Komisję 
Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, 
 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

 

§ 1 
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0150/481/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r. w sprawie: sto-

sowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej, or-
ganizowanej przez MZK Tychy wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Po pkt. 7 dodaje się punkty 7a, 7b, 7c, 7d i 7e o następującym brzmieniu: 

 „7a.  W pojazdach, w których do wsiadania przeznaczone są tylko przednie drzwi, pasażer wsiada do pojazdu wy-
łącznie tymi drzwiami (przednimi), pod warunkiem jednoczesnego okazania kierującemu pojazdem: biletu 
normalnego, ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub dokumentu uprawnia-
jącego do przejazdu bezpłatnego, z zastrzeżeniem punktu 7b, 7c i 7d. 

 7b.  Kierujący pojazdem umożliwia wejście do pojazdu pozostałymi drzwiami: 
a) osobom niepełnosprawnym, 
b) wsiadającym do pojazdu z wózkiem dziecięcym, 
c) podróżującym z bagażem podlegającym opłacie, 
d) zorganizowanej grupie podróżującej wraz z opiekunem, 
e) w godzinach szczytu komunikacyjnego, to znaczy wówczas, gdy na przystanku do pojazdu zamierza wsiąść 

większa ilość osób,  
f) w pojazdach, w których do wsiadania nie wyznaczono tylko jednych (przednich) drzwi. 

 7c.  W przypadkach, o których mowa w pkt. 7b, na wezwanie kierującego pojazdem pasażer/opiekun grupy jest 
zobowiązany okazać bilet/y i/lub dokument/y uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. 

 7d.  W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo 
gdy nie chce skasować posiadanego biletu, kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu, a 
pasażer jest zobowiązany natychmiast opuścić pojazd, 
z zastrzeżeniem pkt. 7e. 

 7e.  W przypadku gdy pasażer, o którym mowa w pkt. 7d, odmawia opuszczenia pojazdu, kierujący nie rozpoczyna 
dalszej podróży pojazdem a jednocześnie niezwłocznie powiadamia funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej 
oraz właściwego dyspozytora nadzoru ruchu.” 

 
2. Pkt. 33 otrzymuje brzmienie: 
 

„33.  Zabrania się przewożenia przedmiotów nie stanowiących bagażu podręcznego, które mogą zagrażać bezpie-
czeństwu i porządkowi w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody podróżnym lub przewoźnikowi, 
przeszkadzać podróżnym lub narażać ich na niewygody, 
a w szczególności: rowerów, dużego sprzętu AGD i RTV itp.” 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący 
 

Rady Miasta Tychy 
/-/ mgr Zygmunt Marczuk 

Rada Miasta Tychy 


