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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 7 listopada 2014 r.
Poz. 5615
UCHWAŁA NR XLVI/952/14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przepisów porządkowych w organizowanym przez Miasto Tychy gminnym regularnym
przewozie osób i bagażu podręcznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013,
poz. 594 z późn. zm.), i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012,
poz.1173 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy i po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku
Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1. Wprowadza się „Przepisy porządkowe w organizowanym przez Miasto Tychy gminnym regularnym
przewozie osób i bagażu podręcznego” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 0150/481/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/952/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014 r.
Przepisy porządkowe w organizowanym przez Miasto Tychy gminnymregularnym przewozie osób
i bagażu podręcznego
§ 1. Przepisy ogólne
1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami są zobowiązani do przestrzegania niniejszych
przepisów porządkowych.
2. Pasażerowie są obowiązani do wykonywania wskazówek i uwag kierowców autobusów i trolejbusów
oraz pracowników MZK w Tychach, mających na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i prawidłowego
funkcjonowania przewozów organizowanych przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach, zwany dalej
MZK.
§ 2. Przewóz osób
1. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu
pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych jest dozwolone dopiero po zakończeniu czynności
związanych ze zmianą kierunku jazdy. W trakcie ich trwania pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
3. W pojazdach, w których do wsiadania są przeznaczone tylko przednie drzwi, pasażer wsiada do pojazdu
wyłącznie tymi drzwiami (przednimi), pod warunkiem jednoczesnego okazania kierującemu pojazdem: biletu
normalnego, ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub dokumentu
uprawniającego do przejazdu bezpłatnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Kierowca zawsze umożliwia wejście do pojazdu wszystkimi drzwiami:
a) osobom niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku,
b) wsiadającym do pojazdu z wózkiem dziecięcym,
c) podróżującym z bagażem podlegającym opłacie,
d) zorganizowanej grupie podróżującej wraz z opiekunem,
e) w godzinach szczytu komunikacyjnego, to znaczy wówczas, gdy na przystanku do pojazdu zamierza wsiąść
większa ilość osób,
f) w pojazdach, w których do wsiadania nie wyznaczono tylko jednych (przednich) drzwi.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, na wezwanie kierowcy pasażer lub opiekun grupy jest
zobowiązany okazać bilet lub dokument uprawniający do przejazdu.
6. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego
albo gdy nie chce skasować posiadanego biletu, kierowca ma prawo odmówić pasażerowi przewozu, a pasażer
jest zobowiązany natychmiast opuścić pojazd, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku gdy pasażer, o którym mowa w ust. 6, odmawia opuszczenia pojazdu, kierowca
nie rozpoczyna dalszej podróży pojazdem i jednocześnie niezwłocznie powiadamia funkcjonariuszy Policji lub
Straży Miejskiej oraz dyspozytora właściwego operatora.
8. Wysiadanie z pojazdów jest możliwe przez wszystkie drzwi, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3,
również przednimi drzwiami, o ile nikt nie zamierza wsiąść lub gdy wysiąść zamierza osoba w podeszłym
wieku lub niepełnosprawna.
9. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien się stosować do napisów
lub piktogramów o charakterze porządkowym, znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.
10. W pojeździe mogą zostać wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
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a) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży,
b) inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku,
c) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
d) wózków dziecięcych.
11. Osoby wymienione w ust. 10 pkt a, b i c oraz osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych
posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc, o których mowa w ust. 10, o ile takie zostały
wyznaczone.
12. Po wejściu do pojazdu pasażer jest obowiązany niezwłocznie i bez wezwania skasować bilet za
przejazd – wyjątek stanowią osoby upoważnione do przejazdu na podstawie dokumentu nie wymagającego
skasowania.
13. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas podróży. Podczas kontroli biletów okazać
bilet, a na żądanie wręczać dokumenty upoważniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
14. Podczas wykonywania czynności kontrolnych związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej,
pasażer powinien oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności.
15. Kierowca może odmówić przewozu osób:
- nietrzeźwych i zachowujących się w sposób utrudniający kierowanie pojazdem,
- które zachowują się agresywnie w stosunku do innych pasażerów,
- są uciążliwe dla innych pasażerów (np. roztaczają rażąco nieprzyjemny zapach, spożywają pokarmy mogące
trwale zabrudzić pasażerów),
- mogących zabrudzać pojazd (np. otwarte pojemniki z farbami, smarami),
- które zamierzają przewozić przedmioty, o których mowa w § 3 ust. 8.
16. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły lub nie przestrzegają przepisów i pomimo
upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań kierowcy, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów, są
obowiązane opuścić pojazd na ich wezwanie.
§ 3. Przewóz bagażu podręcznego, wózków i zwierząt
1. Zabrania się przewożenia przedmiotów nie stanowiących bagażu podręcznego w zwyczajowym pojęciu
tego wyrazu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, stwarzać możliwość
wyrządzenia szkody podróżnym lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym lub narażać ich na niewygody,
a w szczególności: rowerów, dużego sprzętu AGD i RTV itp.
2. Pasażer może przewozić bez dodatkowej opłaty bagaż podręczny, którego suma podstawowych
wymiarów tj. szerokość, długość, wysokość nie przekracza 160 cm, a także małe zwierzęta np. psy, koty itp.
trzymane na rękach, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.).
3. Bagaż podręczny przekraczający ww. wymiary może być przewożony za dodatkową opłatą określoną
w taryfie, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał ruchu pasażerów.
4. Nie podlega opłacie przewożony wózek inwalidzki oraz inny sprzęt ułatwiający poruszanie się osobie
niepełnosprawnej, a także wózek, gdy korzysta z niego dziecko.
5. Dopuszcza się przewóz większych psów, jeżeli są trzymane na smyczy i mają założony kaganiec.
Wymogów tych nie muszą spełniać psy asystujące.
6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy
do pasażera.
7. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
8. W pojazdach nie wolno przewozić:
- przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych o podobnych
właściwościach,
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- przedmiotów wywołujących uczucie odrazy (np. śmieci, odpadki, przedmioty wydzielające bardzo
nieprzyjemny zapach, fetor, smród),
- nabitej broni palnej, oraz innych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży lub innych przedmiotów o ostrych
krawędziach).
§ 4. Zachowania zabronione
Zabrania się:
1) wsiadania (wskakiwania) do pojazdu i wysiadania (wyskakiwania) z pojazdu w czasie jazdy;
2) jeżdżenia na stopniach, zderzakach lub innych zewnętrznych częściach pojazdu,
3) nalepiania plakatów i ogłoszeń w pojazdach, rozdawania pasażerom ulotek oraz materiałów reklamowych
bez zgody MZK,
4) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
5) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
6) wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale odjazdu,
7) śmiecenia w pojeździe i na przystankach oraz zanieczyszczenia pojazdu lub niszczenie jego urządzeń
i wyposażenia,
8) wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy,
9) spożywania artykułów żywnościowych mogących znacząco zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić
wnętrze pojazdu,
10) grania na instrumentach muzycznych, emitowania dźwięków ze sprzętu elektronicznego inaczej niż przez
słuchawki lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
11) palenia tytoniu oraz używania tzw. elektronicznych papierosów,
12) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
13) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
14) podróżowania w łyżworolkach, łyżwach, wrotkach, deskorolkach itp.,
15) zachowywania się w sposób obrażający moralność lub dobre obyczaje,
16) podróżowania w kabinie kierowcy,
17) zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiania
z kierowcą w czasie jazdy i zachowywania się w sposób utrudniający mu prowadzenie pojazdu,
§ 5. Przepisy końcowe
Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej uchwale będą rozstrzygane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
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