
Załącznik  do Uchwały Nr XXXIII/358/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego 

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

1. Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego
opracowane zostały na podstawie postanowień ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173). 

2. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów korzystających 
z usług komunikacji miejskiej na obszarze gminy Miasto Puławy, a także prawa i obowiązki przewoźnika, jak 
również określają warunki przewozu bagażu i zwierząt. 

3. Do przestrzegania niniejszych przepisów obowiązani są: pasażerowie korzystający z pojazdów przewoźnika,
kierujący pojazdami oraz osoby upoważnione do kontroli biletów.

Rozdział 2.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 

§ 2. 

Przewoźnik zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejazdu pojazdami,

2) zapewnienia profesjonalnej obsługi w pojazdach oraz utrzymania ich we właściwym stanie technicznym
i estetycznym,

3) oznakowania pojazdów w sposób widoczny dla pasażera w zakresie numeru i kierunku linii,

4) utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń rejestrujących (kasowników) umożliwiających
kasowanie/rejestrację biletów w pojazdach,

5) udzielenie pasażerom wyczerpujących informacji dotyczących usług przewozowych.

§ 3. 

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do: 

1) kulturalnego i uprzejmego zachowania się wobec podróżnych,

2) prowadzenia pojazdu w sposób płynny, zatrzymywania autobusu na każdym przystanku na trasie,
przestrzegania rozkładu jazdy.

§ 4. 

Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie przewożenia pasażerów prowadzenia rozmów, spożywania 
posiłku, palenia tytoniu, przewozu osób w kabinie kierowcy. 

§ 5. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pasażerów, popełnienia przestępstwa, rażącego 
naruszenia niniejszych Przepisów lub innego poważnego zagrożenia porządku publicznego, kierujący pojazdem 
zobowiązany jest w zależności od potrzeby zawiadomić odpowiednie służby, w szczególności Pogotowie 
Ratunkowe, Policję, Straż Miejską. Kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu 
w celu skorzystania z pomocy ww. służb. 
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§ 6. 

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do poinformowania pasażerów o konieczności opuszczenia pojazdu, 
w przypadku wyłączenia pojazdu z ruchu, awarii technicznej lub zjazdu do zajezdni. 

§ 7. 

Zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi. 

Rozdział 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA 

§ 8. 

Pasażer jest zobowiązany do wsiadania i wysiadania z pojazdu wyłącznie po zatrzymaniu pojazdu, tylko na 
odpowiednio oznakowanych przystankach. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd. 

§ 9. 

Pasażer, na polecenie kontrolerów biletowych lub kierującego pojazdem, obowiązany jest wsiadać przednimi 
drzwiami i okazywać posiadany dokument przewozu. Niespełnienie powyższych warunków może powodować 
odmowę przewozu. 

§ 10. 

W razie wyłączenia pojazdu z obsługi linii z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, pasażerowi 
posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej 
linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, lub pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika. 

§ 11. 

Jeżeli podczas podróży, z winy przewoźnika, pasażer uszkodzi bagaż, ubranie lub odniesie uszczerbek na 
zdrowiu, w celu dochodzenia roszczeń, okoliczność powyższą obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do 
kierującego pojazdem lub do przewoźnika. 

§ 12. 

Pasażer nie może zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający pole widzenia 
lub utrudniający kierowanie. 

§ 13. 

Pasażer zajmujący miejsce stojące, dla własnego bezpieczeństwa zobowiązany jest w czasie jazdy trzymać się 
przeznaczonych do tego celu uchwytów lub poręczy. 

§ 14. 

Pasażer, który zajmuje wydzielone, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsce dla osób 
z dzieckiem na ręku, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych lub inwalidzkich zobowiązany 
jest zwolnić to miejsce, w przypadku pojawienia się osoby, dla której jest ono przeznaczone. 
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§ 15. 

Pasażera w szczególności obowiązuje zakaz: 

1) prowadzenia rozmów z kierującym w czasie jazdy;

2) wsiadania do autobusu po sygnale odjazdu i wysiadania w czasie jazdy;

3) nieuzasadnionego używania sygnału odjazdu lub zatrzymania;

4) zajmowania miejsca w pojeździe na przystanku krańcowym bez zgody kierującego;

5) zanieczyszczenia pojazdu lub niszczenie elementów jego wyposażenia;

6) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi w czasie jazdy;

7) wyrzucania przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju;

8) picia alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania substancji odurzających;

9) spożywania napojów, artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić
wnętrze pojazdu;

10) zakłócania spokoju w pojeździe poprzez zachowanie się niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub
używanie wszelkiego sprzętu zakłócającego spokój podróżnych; 

11) siadania na stopniach i barierkach pojazdu;

12) wchodzenia do pojazdu i przebywania w nim w łyżwach, łyżworolkach lub wrotkach;

13) używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

14) przewożenia przedmiotów niebezpiecznych, wywołujących odczucie odrazy, broni, z wyjątkiem osób, które
pełnią służbę publiczną i są uprawnione do posiadania broni palnej; 

15) wykonywania innych czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.

§ 16. 

Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły do pojazdu, nie przestrzegając niniejszych Przepisów, po 
upomnieniu nie stosują się do wskazówek i poleceń kierującego lub kontrolera biletów, mogą zostać usunięte 
z pojazdu. 

Rozdział 4.

 PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT 

§ 17. 

1. Pasażer może przewozić w pojeździe zwierzęta oraz rzeczy stanowiące bagaż ręczny pod warunkiem, że
nie utrudnia on przejścia, nie zanieczyszcza pojazdu, nie naraża na szkodę pasażerów, nie zasłania widoczności 
kierującemu oraz nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa przewozu. 

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

3. Nadzór nad przewożonym bagażem lub zwierzęciem należy do pasażera.

§ 18. 

1. Psy przewożone są pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, posiadają założony kaganiec
i trzymane są na smyczy a pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa. 
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2. Pies przewodnik lub pies pracujący, posiadający stosowny certyfikat, odpowiednio oznaczony
i towarzyszący w podróży osobie niewidomej, niedowidzącej lub niepełnosprawnej, nie podlega opłacie za 
przewóz, a na zasadach określonych odrębnymi przepisami może zostać zwolniony z obowiązku zakładania 
kagańca.

§ 19. 

1. Dozwolony jest przewóz roweru pod warunkiem umieszczenia go tak w pojeździe, aby nie powodował
zagrożenia zdrowia innych pasażerów, uszkodzenia pojazdu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Pasażer ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia powstałe w skutek przewozu roweru. 

2. Jeżeli rower zajmuje miejsce przeznaczone na wózek dziecięcy lub inwalidzki, a w pojeździe pojawi się
pasażer z takim wózkiem, miejsce to należy natychmiast udostępnić, nawet jeżeli wymaga to opuszczenia pojazdu.

§ 20. 

Pasażer na żądanie współpasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletowego powinien zdjąć z pleców 
plecak, torbę lub inny podręczny bagaż o znacznych gabarytach i przewozić go w sposób nieutrudniający podróży 
innym. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum. 

§ 21. 

Bagaż i rzeczy pozostawione przez pasażerów w pojeździe, znalazca zobowiązany jest przekazać obsłudze lub 
złożyć bezpośrednio w biurze rzeczy znalezionych.
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