
UCHWAŁA NR 14/VI/2014
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU-

ZDROJU

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez Międzygminny Związek 
Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie Art.69 ust.3 w związku z Art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity z 2013 roku Dz. U poz. 594), Art.15 ust.5 w związku z Art.15 ust.4 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe ( tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. Nr 1173 ) oraz § 9 i 14 pkt.5 
Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju ( Dz.Urz. Woj. Katowickiego 
z 1991 roku ,Nr 7, poz.115 z póź.zm), na wniosek Zarządu

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. Przyjąć zasady porządkowe obowiązujące w środkach publicznego transportu zbiorowego 
w komunikacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju 
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Zbigniew Podleśny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 października 2014 r.

Poz. 5294



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 14/VI/2014

Zgromadzenia Międzygminnego Związku 

Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 15 października 2014 r.

Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego

§ 1. 1. Przez określenie "przewoźnik" rozumieć należy podmiot wykonujący usługę przewozu osób 
i bagażu ręcznego w publicznej komunikacji miejskiej, działający na zlecenie MZK.

2. Pasażerowie korzystający z przejazdów obowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad 
porządkowych.

§ 2. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym 
zatrzymaniu pojazdu.

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności 
związanych ze zmianą kierunku jazdy.

§ 3. 1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej 
uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak 
podniesioną ręką.

2. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby 
wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.

§ 4. 1. Pasażer, który zajmie miejsce z napisem lub symbolem "dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na 
ręku", itp. obowiązany jest zwolnić je w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której takie miejsce jest 
przeznaczone.

2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego 
pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

§ 5. 1. Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu osób nietrzeźwych oraz 
niebezpiecznych lub uciążliwych dla innych pasażerów.

2. Osoby o których mowa w pkt. 1. obowiązane są na wezwanie opuścić pojazd bez prawa zwrotu wartości 
biletu.

§ 6. 1. W autobusach zabrania się przewozu :

a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez uszkodzenie ich ciała lub 
zanieczyszczenie odzieży albo mogących uszkodzić lub zanieczyścić autobus (piły, kosy i inne ostre narzędzia, 
karnisze, szyby, otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

b) materiałów niebezpiecznych, a w szczególności przedmiotów i substancji cuchnących, zapalnych, 
łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych i trujących,

c) broni palnej z wyjątkiem określonym w § 6 pkt. 5.

2. W pojazdach można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. 
z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w 
koszach, skrzynkach, klatkach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.

3. Przewóz psów, w liczbie nie więcej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod 
warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa oraz pies jest trzymany na smyczy i ma 
założony kaganiec.
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4. Pasażer na żądanie współpasażera zobowiązany jest zdjąć plecak. Z żądaniem takim może również 
wystąpić kierujący pojazdem i kontroler biletów.

5. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną w czasie 
przejazdu służbowego, mogą mieć przy sobie odpowiednio zabezpieczoną broń.

6. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty wymienione 
w § 6 pkt. 1, których przewozić nie wolno (z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego 
przewożonego przez funkcjonariuszy policji lub wojska), to obsługa autobusu (kierowca, kontroler biletów) 
obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów

§ 7. Zabronione jest:

a. otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,

b. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,

c. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

d. niszczenia urządzeń lub wyposażenia pojazdu,

e. korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,

f. palenie tytoniu oraz innych używek i e- papierosów, a także spożywanie napojów alkoholowych,

g. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

h. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody cielesne lub materialne,

i. przewożenie w wózku dziecka nie zapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka,

j. siadanie na barierkach ochronnych w przegubie autobusu,

k. wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

l. umieszczanie na siedzeniach zwierząt i bagażu,

m. spożywania artykułów żywnościowych, które mogą spowodować zabrudzenie odzieży współpasażerów 
lub pojazdu (np. kebab, hot-dogi, lody, pestki, napoje….itp).
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