PRZEPISY PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ BOLESŁAWIEC.
Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/329/2021 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 31marca 2021 r.
Obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r.
§ 1.
Przepisy porządkowe określają warunki przewozu osób w komunikacji
miejskiej zbiorowej i mają na celu ochronę życia, zdrowia oraz zapewnienie
porządku i spokoju pasażerom korzystającym z przejazdów autobusami
komunikacji miejskiej w Bolesławcu, według rozkładów jazdy podanych do
publicznej wiadomości.
§ 2.
1.Pasażer powinien:
a) wsiadać i wysiadać z autobusu tylko po całkowitym zatrzymaniu
pojazdu
na przystanku. W przypadku awarii lub w innych
szczególnych
sytuacjach
dopuszcza
się
wysiadanie
poza
przystankami,
b) zajmując miejsce stojące, trzymać się uchwytów lub poręczy.
§ 3.
1.Pasażer:
a) zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe oraz mogący
ubrudzić lub zanieczyścić pojazd, może być niedopuszczony do
przewozu lub usunięty z pojazdu,
b) uciążliwy dla współpasażerów może być usunięty z pojazdu,
c) który zajmuje wydzielone i oznaczone znakiem graficznym
(piktogramem) miejsce przeznaczone dla osób z dzieckiem na ręku,
kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych lub
inwalidzkich, zobowiązany jest zwolnić miejsce dla pasażera, dla
którego jest ono przeznaczone.
§ 4.
1.W autobusach komunikacji miejskiej zabronione jest:
a) przebywanie osobom postronnym w kabinie kierowcy,
b) zajmowanie miejsca z prawej strony kierowcy w strefie zasłaniającej
widoczność,
c) rozmawianie z kierowcą podczas jazdy,
d) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,

e) używanie awaryjnego zaworu otwierania drzwi bez wyraźnej
konieczności,
f) wsiadanie do pojazdu po sygnale odjazdu,
g) zanieczyszczanie pojazdu i niszczenie wyposażenia,
h) wyrzucanie z pojazdu jakichkolwiek przedmiotów,
i) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić
pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
j) wychylanie się z pojazdu,
k) zakłócanie spokoju w pojeździe,
l) granie na instrumentach i używanie odbiorników radiowych,
m) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach
publicznych,
n) wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach.
§ 5.
1.W autobusach komunikacji miejskiej dopuszcza się:
a) przewóz bagażu podręcznego, 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,
b) przewóz roweru tylko w pojeździe przystosowanym do tego
i odpowiednio oznakowanym,
c) przewóz wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych,
d) przewóz małych zwierząt.

