
RADA GMINY
RUDNIK?

t ' woj. opolskie UCHWAŁA NR XXXI 11/267/2021
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.
póz. 1372) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( t.j. Dz.U. z 202'1!'.
póz. 8), Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje:

§ l. Określa się przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób, stanowiące załącznik Ji>
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni

Wojwództwa Opolskiego.
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

V-/-Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/267/2021
Rady Gminy Rudniki

z dnia 26 października 2021 r.

Przepisy porządkowe
dotyczęce gminnego regularnego przewozu osób

§ l. Przepisy ogólne

l. Przepisy porządkowe obowiązujące w gminnym regularnym przewozie osób organizowanym przez
Gminę Rudniki mają na celu zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w gminnym
regularnym przewozie osób.

2. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:
1) Operator - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewd/ii

osób, który zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług w zakresie gminnego regularnego
przewozu osób;

2) Organizator przewozów - Gmina Rudniki;

3) Pojazd - środek transportu (autobus) wykorzystywany przez Operatora w gminnym regularnym przewo/ie
osób;

4) Pasażer - osoba korzystająca z usług przewozu;
5) Obsługa pojazdów - osoby uprawnione do kierowania środkami transportu;
6) Pracownicy nadzoru i kontroli ruchu - osoby uprawnione do kontroli na mocy upoważnień Operatora liib

Organizatora.

3. Do przestrzegania przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób są zobowiązani
pasażerowie, obsługa pojazdów, pracownicy nadzoru i kontroli ruchu.

4. Obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru i kontroli ruchu uprawnieni są do udzielania wskazówek i uwag
oraz wydawania poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństaw pasażerów, prawidłowego
funkcjonowania gminnego regularnego przewozu osób oraz egzekwowanie niniejszych Przepisó\v
porządkowych.

5. Wskazówki, uwagi oraz polecenia wskazane w ust. 4 powinny być kierowane do pasażerów w sposób
taktowny i uprzejmy.

6. Obsługa pojazdu obowiązana jest do umieszczenia w pojeździe w widocznym miejscu identyfikatora
służbowego (numer służbowy). Pracownicy nadzoru i kontroli ruchu w trakcie wypełniania obowiązków
służbowych obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora służbowego.

7. Obsługa pojazdu oraz pracownicy nadzoru i kontroli ruchu obowiązani są do okazywania identyfikatora
służbowego ( numer służbowy) pasażerom na ich żądanie.

§ 2. Przewóz osób

l. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowana >.;i
przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
l) podczas ruchu pojazdu,
2) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
3) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

I

Id: E6DABFCC-1A11-4620-AAE2-965229727153. Podpisany Stron;!



3. Wszystkie przystanki są obsługiwane na żądanie pasażerów, przy czym w przypadku pasażerów
v. siadających za żądanie uznaję się sam fakt znajdowania się osoby w obrębie przystanku, natomiast
w przypadku pasażerów wysiadających za żądanie uznaje się wciśnięcie przycisku lub poinformowanie obsługi
pojazdu w inny przyjęty przez Operatora sposób, o czym należy poinformować w stosownych komunikatach
pi; emnych umieszczonych wewnątrz pojazdu.

4. Opuszczenie przystanku przez pojazd następuje po uprzednim upewnieniu się przez obsługę pojazdu, że
^ --'ystkie drzwi zostały prawidłowo zamknięte.

5. W pojazdach wyposażonych w odpowiednio oznakowane urządzenia do otwierania drzwi przez
p;isażera, pasażer jest obowiązany do ich samodzielnego otwarcia.

6. Pasażerowie są obowiązani do opuszczenia pojazdu na przystanku obowiązującym jako ostatni na trasie:
I ) gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,
2) gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy,
3) gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,
4) na polecenie obsługi pojazdu lub pracowników nadzoru i kontroli ruchu.

7. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz
z przygotowaniem pojazdu do obsługi kolejnego kursu, obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do
przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca
\\ pojeździe.

8. W trakcie wsiadania, zajmowania miejsca, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer jest
obowiązany do stosowania się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony
jest pojazd.

9. Pasażer, który wbrew napisom lub piktogramom, o których mowa w ust. 8 zajmuje miejsce przeznaczone
dl;i wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych, obowiązany jest do natychmiastowego zwolnienia tego
i ! cjsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę, dla której to miejsce jest przeznaczone.

10. Pasażerowie stojący oraz przemieszczający się w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub
l'r''eczy.

11. W pojeździe zabrania się:

l ) palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów,
2) spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających,
."; i spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych

pasażerów lub zanieczyszczenie pojazdu,
4) otwierania drzwi podczas jazdy,
5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
'') zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
iS) siadania na barierkach ochronnych, poręczach, uchwytach, na podłodze oraz stopniach,
l') zakłócania spokoju w pojeździe, w szczególności korzystania z radioodbiorników, urządzeń

nagłaśniających itp.,

i)) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchomienia,
I) przebywania pasażerów w kabinie obsługi pojazdu lub w strefie przeznaczonej wyłącznier dla obsługi
pojazdu podczas jazdy,

2) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, środków
ochrony przeciwpożarowej i innych urządzeń technicznych,

i 3) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania dekorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,
14) biegania,
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15) żebrania i sprzedaży obnośnej,

16) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materia l.'•>',
reklamowych bez zgody Gminy Rudniki,

17) utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania z pojazdu,
18) wykonywania czynności mogących narazić inne osoby lub mienie na obrażenia lub szkody.

12. Obsługa pojazdu ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innycli
pasażerów lub pojazd, zachowuj acvych się agresywnie, bądź stwarających inne istotne zagrożenie dla
pasażerów.

13. Obsługa pojazdu może wezwać w szczególnych przypadkach policję, celem interwencji.
14. Obsługa pojazdu w trakcie jazdy nie może prowadzić rozmów, spożywać posiłków oraz palić tytoniu.
§ 3. Przewóz bagażu i zwierząt.

l. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu
i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażeró\v
oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

2. Pasażer może przewozić w pojazdach rower, wyłącznie gdy istnieje możliwość umieszczenia rowei-D
w stojaku lub w miejscu przeznaczonym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózkacli
dziecięcych.

3. W uzasadnioch przypadkach , szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, obsługa poja/dii
może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących oso'-' -
powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

4. W przypadku braku miejsca w pojeździe pierwszeństwo przejazdu przysługuje pasażerom na wózkcich
inwalidzkich, w dalszej zaś kolejności osobom z wózkami dziecięcymi.

5. W pojeździe można przewozić zwierzęta pod warunkiem:
l) założenia kagańca i trzymania na smyczy w przypadku psów,
2) założenia uprzęży w przypadku psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpmia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3) umieszczenia w koszach, klatkach, transporterach itp. w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem

szkody, w przypadku innych zwierząt.

6. Pasażer przewożący psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia
potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

7. Pasażerowi nie wolno zabranego ze sobą bagażu oraz zwierzęcia umieszczać na miejscacli
przeznaczonych do siedzenia.

8. Nadzór nad bagażem, rowerem lub zwierzęciem, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, nale/y
do pasażera. Operator odpowiada za bagaż, rower lub zwierzę tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy
Operatora.

9. W pojazdach nie wolno przewozić:
l) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyśrić

pojazd ( np. ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbami, smarami itp.),
2) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz inn\cli

materiałów niebezpiecznych,

3) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególnościdużych psów bez
kagańca.

10. W przypadku nie stosowania się do ustaleń ust. 9 - obsługa pojazdu ma prawo odmówić pasażei-o\M
przewozu.

§ 4. Odpowiedzialność za szkody.
l. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub wyposażenia.
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2. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za
szkody i obrażenia odniesione przez współpasażerów ( np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku
z przewozem bagażu, roweru lub zwierząt.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem stosowania się do
i i. i iej szych przepisów porządkowych.

4. Pasażer odpowiada za zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.
5.0perator odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 6 poniesione przez pasażerów, a wynikające ze

stunu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić obsłudze pojazdu fakt powstania szkody w tym pojeździe.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nizawinione, powstałe m.in. na skutek

pr/.erw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.
§ 5. Postanowienia końcowe.

We wszystkich niuregulowanych niniejszymi przepisami porządkowymi sprawach oraz kwestii roszczeń
z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
przewozowe, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wraz z przepisami wykonawczymi.
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