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UCHWAŁA NR XXXIV/279/2021

RADY G1VIINY RUDNIKI

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 4, art. I 8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1372 zpóźn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz.U. z 2020 r.póz. 8), Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje:

§1.
Uchwala się "Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób organizowanym przez Gminę

Rudniki", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Przepisy, o których mowa w § l, obowiązują na liniach komunikacyjnych realizowanych przez operatora

transportu publicznego na terenie Gminy Rudniki w ramach gminnych przewozów autobusowych.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§4.
Traci moc uchwała Nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie

określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.

§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki
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Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/279/2021
Rady Gminy Rudniki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Przepisy porządkowe dotyczące gminnego regularnego przewozu osób organizowanego przez Gminę
Rudniki

§1.
l. Przepisy porządkowe określają warunki przewozu osób środkami publicznego transportu zbiorowego

w gminnych przewozach autobusowych organizowanych przez Gminę Rudniki.

§2.
Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:

1) Operator - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób, który zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego;

2) Organizator przewozów - Gmina Rudniki;
3) środek transportu - pojazd (autobus) wykorzystywany przez Operatora w publicznym transporcie

zbiorowym;

4) Podróżny - osoba korzystająca z usług przewozu;
5) Kierowca - osoba uprawnione do kierowania środkami transportu;
6) Pracownicy nadzoru i kontroli - osoby uprawnione do kontroli na mocy upoważnień Operatora lub

Organizatora.

§3.
Do przestrzegania przepisów porządkowych w gminnym transporcie zbiorowym są zobowiązani podróżni.

§4.
Zabrania się przewozu:

l) przedmiotów o wymiarach przekraczających wielkości ustalone przez organizatora przewozów;
2) przedmiotów, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla jego posiadacza lub

innych podróżnych, aw szczególności niezabezpieczonych odpowiednio: przedmiotów o ostrych
krawędziach, łatwopalnych, wybuchowych, substancji żrących, trujących itp.;

2) przedmiotów, które ze względu na swoje właściwości mogą budzić odrazę u innych podróżnych lub mogą
spowodować zanieczyszczenie środka transportu;

3) zwierząt, które ze względu na rozmiary nie mogą być przewożone tego rodzaju pojazdem;
4) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku ze względu na swoje cechy

osobnicze i brak należytego zabezpieczenia, w szczególności dużych psów bez kagańca.

§5.
W czasie jazdy zabrania się:

l) odwracania uwagi kierowcy od spraw związanych z prowadzeniem środka transportu;
2) opierania się o drzwi środka transportu oraz ich otwierania;
3) wychylania się ze środka transportu;
4) zajmowania miejsca lub zachowywania się w sposób ograniczający kierowcy widoczność lub w inny

sposób utrudniający prowadzenie środka transportu.
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§6.
Wewnątrz środka transportu, zarówno na postoju jak i w czasie jazdy zabrania się:

l) wyrzucania ze środka transportu jakichkolwiek przedmiotów;
2) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia środka transportu;
3) spożywania napojów i artykułów żywnościowych mogących spowodować zabrudzenie innych podróżnych

lub zanieczyszczenie pojazdu;

4) zakłócania spokoju w pojeździe, grania na instrumentach muzycznych, w szczególności korzystania
z urządzeń nagłaśniających bez zgody organizatora przewozów;

5) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania dekorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego;
6) umieszczania przedmiotów lub zwierząt w miejscach przeznaczonych do siedzenia lub w miejscach

utrudniających poruszanie się wewnątrz środka transportu innym podróżnym.

§7.
W środkach transportu podróżni stojący oraz przemieszczający się w czasie jazdy powinni trzymać się

uchwytów lub poręczy.

§8.
Wsiadanie i wysiadanie ze środka transportu dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych

przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§9.
Podróżni wsiadający do środka transportu mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa osobom z niego

wysiadającym.

§10.
Dopuszcza się przewożenie w środkach transportu zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla

podróżnych i są odpowiednio zabezpieczone tj. umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszyku , klatce,
transporterze itp., zapewniającym bezpieczeństwo podróżnym i zwierzętom.

§11.
l. Podróżny, który zajmuje miejsce odpowiednio oznczone dla osób z dzieckiem na ręku, kobiet ciężarnych

lub osób niepełnosprawnych, a nie posiada takich uprawnień, obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie
zgłoszenia się osoby uprawnionej.

2. Osoba niepełnosprawna może zwrócić się do kierowcy o pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu.

§12.
Podróżni mają obowiązek stosowania się do regulaminów, określających warunki obsługi podróżnych oraz

przewozu osób i rzeczy, opracowanych i ogłoszonych przez operatorów lub organizatora.

§13.
Za przejazdy w gminnej komunikacji zbiorowej operatorzy pobierają opłaty normalne lub ulgowe według

cen umownych ogłoszonych w taryfach lub cennikach.

§14.
l. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet za przejazd i okazywać go na żądanie kierowcy

i pracowników nadzoru i kontroli.
2. Podróżny, który wsiada do środka transportu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego

do przejazdu,obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet.
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§15.
l. Bilety autobusowe jednorazowe nabywa się u kierowcy środka transportu.
2. Jednorazowe bilety autobusowe ważne są tylko na jeden kurs ( część kursu). W przypadku odbywania

podróży z przesiadaniem, na każdy kurs ( autobus) należy zakupić oddzielny bilet.
3. Bilety miesięczne nabywa się u Operatora, w kasie lub u kierowcy, na okres jednego miesiąca

kalendarzowego na określone linie, kursy i relacje.

§16.
l. Podróżny obowiązany jest dbać o to, aby wsiąść do właściwego środka transportu i wysiąść z niego na

właściwym przystanku.

2. Podróżny powinien wsiadać do środka transportu tylko przednimi drzwiami, a wysiadać przez drzwi
oznaczone napisem "wyjście".

§17.
l. Prawo nabycia biletu i wejścia do środka transportu poza kolejnością przysługuje inwalidom

o widocznym kalectwie oraz inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej, kobietom ciężarnym,
osobom z dziećmi na ręku oraz chorym na cukrzycę

2. Prawo pierwszeństwa zajęcia miejsca w środku transportu przysługuje podróżnemu z ważnym biletem
lub innym dokumentem uprawniającym do ulgi.
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