UCHWAŁA Nr XVIII/337/12
RADY MIASTA GDYNI
z 28 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŜerów korzystających
z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.

1)

) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo

przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601 z późn. zm. 2)), Rada
Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wysiadanie i wsiadanie dozwolone jest tylko po zatrzymaniu się pojazdu
na przystanku.
2. PasaŜer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku na Ŝądanie, chcąc
wsiąść do pojazdu powinien podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien
nacisnąć przycisk lub poinformować kierowcę o swoim zamiarze, z wyprzedzeniem
umoŜliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
3. PasaŜer stojący w pojeździe powinien trzymać się uchwytów.
4. PasaŜer, który zajmuje miejsce z napisem lub symbolem "miejsce dla
inwalidy lub osoby starszej" oraz „miejsce dla osoby z dzieckiem na ręku"
zobowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której
miejsce jest przeznaczone.

1)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.,
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U.
z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2)
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 Nr 125 poz. 1371; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130 poz. 1112; Dz. U. z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049; Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz.962, Nr 160 poz. 1678,
Nr 281 poz. 2780, Dz. U. z 2006 r. Nr 133 poz. 935; Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1408; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U.
2011 r. Nr 5 poz. 1 i Nr 244, poz. 1454.

§ 2. 1. PasaŜer nieposiadający waŜnego biletu okresowego lub uprawnienia do
przejazdu bezpłatnego po wejściu do pojazdu powinien niezwłocznie skasować bilet
jednorazowy.
2. PasaŜer, który zamierza nabyć karnet biletowy u kierującego pojazdem
i wykorzystać go w danym pojeździe, zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi
drzwiami, niezwłocznie dokonać zakupu i skasować karnet w najbliŜszym kasowniku.
W przypadku wejścia innymi drzwiami pasaŜer zobowiązany jest oczekiwać na zakup
stojąc przy kabinie kierowcy.
§

3.

1.

PasaŜer

ponosi

odpowiedzialność

za

wszelkie

szkody

i zanieczyszczenia pojazdu powstałe z jego winy, w tym powstałe w związku
z przewozem zwierząt lub bagaŜu.
2. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni nie odpowiada za szkody powstałe na
skutek przerwy w ruchu lub zmiany trasy przejazdu z przyczyn natury obiektywnej,
rozumianych jako sytuacje lub zdarzenia, których nie moŜna było przewidzieć
bezpośrednio przed lub w chwili realizacji kursu, a których skutki powodują zmianę
rozkładu jazdy lub trasy linii lub uniemoŜliwiają kontynuowanie jazdy, a w których
odpowiednie przepisy prawa nakazują postępowanie zgodnie z procedurami
odbiegającymi od normalnego realizowania rozkładu jazdy.
3. ZKM nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerwy w ruchu lub
zmiany trasy przejazdu z przyczyn natury obiektywnej.
4. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasaŜerowi posiadającemu
bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróŜy na podstawie tego
biletu następnym pojazdem jadącym w tym samym kierunku.
§ 4. Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz
kierującemu pojazdem. Informacji o rzeczach znalezionych udziela Centrala Ruchu
ZKM w Gdyni, Plac Konstytucji, tel. 58 621-86-11.

Rozdział 2
Postanowienia szczegółowe
§ 5. Zabronione jest:
1) prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd w czasie jazdy,
2) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się w nim
urządzeń,

3) spoŜywanie artykułów Ŝywnościowych mogących zanieczyścić odzieŜ innych
pasaŜerów,
4) umieszczanie na miejscach siedzących zwierząt lub przedmiotów mogących je
uszkodzić lub zanieczyścić,
5) palenie tytoniu i spoŜywanie wszelkich napojów alkoholowych,
6) zakłócanie spokoju w pojeździe,
7) zachowywanie się niezgodne z zasadami współŜycia społecznego,
8) nieuzasadnione dawanie sygnału zatrzymania lub nieuzasadnione awaryjne
otwieranie drzwi,
9) opieranie się o drzwi w czasie jazdy.
§ 6. Ze środków komunikacji miejskiej nie mają prawa korzystać:
1) osoby nietrzeźwe,
2) osoby mogące zanieczyścić ubrania innych pasaŜerów,
3) osoby o widocznych objawach choroby zakaźnej,
4) osoby wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,
5) osoby zagraŜające bezpieczeństwu innych pasaŜerów (na łyŜworolkach,
wrotkach, łyŜwach itp.).
§ 7. Zakazane jest przewoŜenie środkami komunikacji miejskiej:
1) materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub cuchnących,
2) przedmiotów

blokujących

przejście,

zagraŜających

bezpieczeństwu

ruchu

i mogących spowodować uszkodzenie pojazdu,
3) bagaŜu innego niŜ podręczny,
4) nabitej broni (nie dotyczy to osób, które pełniąc słuŜbę publiczną lub wojskową
obowiązane są mieć przy sobie broń nabitą odpowiednio zabezpieczoną).

Rozdział 3
Zasady przewozu wózków, zwierząt, bagaŜu ręcznego, nart i rowerów
§ 8. Wózek (dziecięcy, inwalidzki) oraz przewoŜone w nim dziecko (lub inna
osoba) musi być odpowiednio zabezpieczone.
§ 9. 1. Zwierzę domowe musi być trzymane na ręku lub smyczy i w kagańcu lub
w klatce lub w odpowiednio przystosowanym pojemniku.
2. Pies asystujący osoby niepełnosprawnej moŜe podróŜować bez kagańca
i

bez

smyczy,

musi

natomiast

posiadać

uprząŜ.

Osoba

niepełnosprawna

podróŜująca z psem asystującym musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa
asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
§ 10. 1. BagaŜ podręczny nie moŜe zajmować miejsca siedzącego
przeznaczonego dla pasaŜera.
2. PasaŜer na Ŝądanie współpasaŜerów powinien zdjąć plecak; z Ŝądaniem
takim moŜe wystąpić takŜe kierowca lub kontroler biletów.
§ 11. 1. Narty mogą być przewoŜone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach.
2. Rower musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela.

Rozdział 4
Zasady kontroli biletów
§ 12. 1. Kontroler biletów podczas kontroli biletów legitymuje się identyfikatorem
umieszczonym w widocznym miejscu.
2. Kontroler biletów jest uprawniony do kontroli dokumentów przewozu osób.
3. Na Ŝądanie kontrolera biletów pasaŜer jest obowiązany wręczyć kontrolerowi
bilet.
§ 13. 1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo
dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontroler biletów
powinien pobrać właściwą naleŜność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia
wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
2. W razie odmowy zapłacenia naleŜności kontroler biletów ma prawo Ŝądać
okazania dokumentu umoŜliwiającego stwierdzenie toŜsamości, a w przypadku
odmowy, kontroler zobowiązany jest powiadomić Policję.
§ 14. Przy odwołaniu od nałoŜonej opłaty dodatkowej naleŜy okazać
zakwestionowany dowód przejazdu w oryginale.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 15. Traci moc Uchwała nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia
2003 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŜerów korzystających

z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r., Nr 22, poz. 484 z późn. zm. 3)).
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inŜ. Stanisław Szwabski

3)

Zmiany tekstu uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 8, poz.224 oraz z 2011 r. Nr 36, poz.825.

