
UCHWAŁA NR XXIX/44/17
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych w środkach publicznego transportu zbiorowego 
w mieście Biała Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 15 ust 1 i ust. 5 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przepisy porządkowe w środkach publicznego transportu zbiorowego w mieście Biała 
Podlaska, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/134/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 czerwca 2010 r. 
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Białej 
Podlaskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 93, poz. 1714).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w pojazdach Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Litwiniuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 2892
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Zał�cznik do uchwały Nr XXIX/44/17 

Rady Miasta Biała Podlaska 

z dnia 31 maja 2017 r. 

Przepisy porz�dkowe w �rodkach publicznego transportu zbiorowego  
w mie�cie Biała Podlaska 

Rozdział 1 

 Przepisy ogólne 

§ 1. Przepisy porz�dkowe obowi�zuj�ce w publicznym transporcie zbiorowym 

organizowanym przez miasto Biała Podlaska maj� na celu: 

1) ochron� zdrowia, �ycia i mienia osób korzystaj�cych z publicznego transportu 

zbiorowego, 

2) zapewnienie porz�dku, spokoju i bezpiecze�stwa w publicznym transporcie 

zbiorowym. 

§ 2. 1.  Pasa�erowie korzystaj�cy z przejazdów pojazdami oraz obsługa pojazdów obowi�zani 

s� do przestrzegania niniejszych przepisów porz�dkowych.  

2. ��dania i wskazówki obsługi pojazdów powinny by� kierowane do pasa�erów w  

sposób taktowny i uprzejmy.  

§ 3. 1. Obsługa pojazdu powinna w czasie pełnienia obowi�zków słu�bowych nosi� lub 

umieszcza� w poje�dzie na widocznym miejscu swój identyfikator osobisty i okazywa� go 

pasa�erom na ��danie.  

2. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy podawane s� do publicznej wiadomo�ci w 

formie ogłosze� wywieszonych na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy oraz w 

punktach obsługi pasa�era, co najmniej na 3 dni przed terminem jego obowi�zywania. 

Rozkład jazdy mo�e by� ponadto podany do publicznej wiadomo�ci w inny sposób 

zwyczajowo przyj�ty.  

Rozdział 2  

Przewóz osób 

§ 4. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych 

przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwsze�stwo przed wsiadaj�cymi maj�
wysiadaj�cy. 

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach kra�cowych dozwolone jest dopiero po 

zako�czeniu czynno�ci zwi�zanych ze zmian� kierunku jazdy.  

3. W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza 

przystankami w miejscu jego zatrzymania przez obsług� pojazdu i po otwarciu drzwi.  

4. W trakcie wsiadania, przebywania w poje�dzie i wysiadania pasa�er powinien stosowa� si�
do napisów lub piktogramów o charakterze porz�dkowym, w które wyposa�ony jest pojazd.  

5. Pasa�erowie zajmuj�cy miejsca stoj�ce powinni w czasie jazdy trzyma� si� uchwytów lub 

por�czy. 

6. Zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamkni�ciem drzwi. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2892



Strona 2 z 3�

�

�

§ 5. 1. Pasa�er ma prawo wsiada� do pojazdu i wysiada� z niego wszystkimi drzwiami 

przeznaczonymi do tego celu. 

2. Pasa�er ma prawo wysiada� na przystankach oznaczonych "na ��danie", po wcze�niejszym 

uprzedzeniu o tym kieruj�cego pojazdem poprzez naci�ni�cie odpowiednio oznakowanego 

przycisku. Czynno�� ta winna by� dokonana w czasie zapewniaj�cym bezpieczne zatrzymanie 

pojazdu na przystanku.  

3. Pasa�er ma prawo wsiada� na przystanku oznaczonym "na ��danie" po uprzednim 

zasygnalizowaniu o tym kieruj�cego pojazdem poprzez podniesienie r�ki. Czynno�� ta winna 

by� dokonana w czasie zapewniaj�cym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.  

§ 6. 1. Pasa�er przewo��cy dziecko w wózku dzieci�cym ma obowi�zek zabezpieczy�
dziecko przed wypadni�ciem. Przewóz wózka nie wymaga wnoszenia opłat.  

2. Pasa�er, który zajmuje miejsce oznaczone napisem lub piktogramem "dla inwalidy", "dla 

osoby z dzieckiem na r�ku", itp., obowi�zany jest zwolni� to miejsce w razie zgłoszenia si�
osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone. 

3. Pasa�erowie nie mog� zajmowa� miejsca w pobli�u kieruj�cego pojazdem w sposób 

ograniczaj�cy jego pole widzenia oraz zachowywa� si� w sposób utrudniaj�cy kieruj�cemu 

prowadzenie pojazdu.  

4. Pasa�er mo�e zakupi� bilet lub uzyska� informacj� od kieruj�cego pojazdem wył�cznie w 

czasie postoju na przystanku.  

5. Kieruj�cemu pojazdem zabrania si� w czasie jazdy prowadzenia rozmów i palenia tytoniu.  

§ 7. 1. Osoby zagra�aj�ce bezpiecze�stwu, porz�dkowi lub nara�aj�ce współpasa�erów na 

dyskomfort podró�y z powodu braku zachowania elementarnej higieny osobistej (brud i 

odór), mog� by� wezwane przez obsług� pojazdu i kontrolerów biletów do zachowania 

spokoju lub opuszczenia pojazdu. 

2. Pasa�er zobowi�zany jest zastosowa� si� do wezwania okre�lonego w ust. 1. 

3. W przypadku odmowy opuszczenia pojazdu przez osoby, o których mowa w ust. 1 obsługa 

pojazdu lub kontroler ma prawo do wezwania Stra�y Miejskiej lub Policji. 

§ 8. 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagro�enie bezpiecze�stwa, zdrowia 

lub �ycia, popełnienie przest�pstwa, ra��ce naruszenie przepisów porz�dkowych lub inne 

powa�ne zakłócenie porz�dku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany 

ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich słu�b, w szczególno�ci 

Policji, Stra�y Miejskiej, jednostki ratowniczo-ga�niczej, jednostek słu�by zdrowia. 

2.  W przypadkach opisanych w ust. 1 obsługa pojazdu jest uprawniona do podj�cia decyzji o 

zatrzymaniu pojazdu i wypuszczeniu pasa�erów w miejscu poza wyznaczonymi na trasie 

przejazdu przystankami, z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. 

§ 9. 1. Zabronione jest:  

1) wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego w czasie 

jazdy,  

2) wsiadanie do pojazdu po sygnale d�wi�kowym uprzedzaj�cym o zamykaniu drzwi,  

3)  otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy, 

4) nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu,  

5) prowadzenie rozmowy z kierowc� w czasie jazdy, 

6) ograniczanie kierowcy widoczno�ci oraz utrudnianie prowadzenia pojazdu, 

7) wchodzenie do pojazdu w ły�wach, ły�worolkach, wrotkach lub podobnym sprz�cie, 

8) zanieczyszczanie i za�miecanie pojazdu lub niszczenie jego urz�dze� i wyposa�enia,  

9)  siadanie na barierkach ochronnych i por�czach, 
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10) wychylanie si� z pojazdu i opieranie si� o drzwi podczas jazdy,  

11) spo�ywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych w tym papierosów 

elektronicznych oraz za�ywanie substancji odurzaj�cych,  

12)  wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,  

13) zakłócanie spokoju w poje�dzie poprzez zachowanie si� niezgodne z zasadami 

współ�ycia społecznego lub u�ywanie wszelkiego sprz�tu zakłócaj�cego spokój (np. 

gło�no odtwarzaj�cego muzyk�). 

Rozdział 3 

Przewóz baga�u i zwierz�t 

§ 10.1. Pasa�erowie mog� przewozi� w pojazdach wył�cznie baga� podr�czny, je�eli istnieje 

mo�liwo�� umieszczenia go w poje�dzie tak, aby nie utrudniał przej�cia i nie nara�ał na 

szkod� osób i mienia innych pasa�erów, nie zasłaniał widoczno�ci kieruj�cemu pojazdem, nie 

zagra�ał bezpiecze�stwu ruchu. 

2. Baga� r�czny zabierany przez pasa�erów przewozi si� bezpłatnie.  

3. Wózki inwalidzkie nale�y przewozi� w miejscach do tego wyznaczonych z zastosowaniem 

zabezpiecze� uniemo�liwiaj�cych ich przesuwanie si�.  
4. Małe zwierz�ta, z wył�czeniem wymienionych w § 11 ust. 1 pkt 4, mo�na przewozi�, je�eli 

nie s� uci��liwe dla pasa�erów (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewo�one zwierz�ta 

powinny by� umieszczone w odpowiednich koszach, skrzynkach, klatkach itp. 

zabezpieczaj�cych przed wyrz�dzeniem szkody.  

5. Przewóz psów, w liczbie nie wi�kszej ni� jeden pies pod opiek� dorosłego pasa�era, jest 

dozwolony pod warunkiem, �e pies jest trzymany na smyczy i ma zało�ony kaganiec.  

6. Pasa�er odpowiada za szkody powstałe w zwi�zku z przewozem baga�u r�cznego lub 

zwierz�t.  
7. Baga�u i zwierz�t nie wolno umieszcza� na miejscach przeznaczonych do siedzenia.  

8. Kieruj�cy ma prawo odmówi� zabrania do pojazdu baga�u lub zwierz�t je�eli nie zostały 

spełnione zalecenia niniejszego rozdziału. 

§ 11.1. W pojazdach nie wolno przewozi�:  
1) przedmiotów, które mog� wyrz�dzi� szkod� innym pasa�erom przez 

zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzie�y albo, które mog� uszkodzi�
lub zanieczy�ci� pojazd,  

2) przedmiotów cuchn�cych, zapalnych, łatwo palnych, wybuchowych, �r�cych, 

radioaktywnych, truj�cych oraz innych materiałów niebezpiecznych,  

3) broni palnej lub gazowej, z wyj�tkiem broni funkcjonariuszy w czasie pełnienia 

słu�by, 

4) zwierz�t niebezpiecznych lub jadowitych, 

5) przedmiotów wywołuj�cych uczucie odrazy.  

2. Dopuszcza si� przewóz roweru w pojazdach, pod warunkiem, �e nie zagra�a to 

bezpiecze�stwu ruchu oraz pasa�erów.  

§ 12.  O rzeczach pozostawionych w poje�dzie znalazca powinien poinformowa� obsług�
pojazdu. 

  
�
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