Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce.
Podstawa prawna Uchwała Nr 466/LXI/2018
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r.
§ 1.
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na
przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
1) w trakcie ruchu pojazdu,
2) przed całkowitym otwarciem drzwi,
3) w trakcie zamykania drzwi pojazdu,
4) po ruszeniu pojazdu z przystanku.
3. Pasażer po wejściu do autobusu powinien niezwłocznie
(dla własnego bezpieczeństwa) zająć miejsce siedzące (jeśli takie są
dostępne).
4. Pasażer zajmujący miejsce stojące zobowiązany jest w czasie jazdy
trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
5. Pasażer po wejściu do autobusu powinien zapoznać się z przepisami
porządkowymi.
6. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom
i wskazówkom wydawanym przez kierującego pojazdem oraz przez
pracowników nadzoru ruchu.
7. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku – „na życzenie” –
powinien z wyprzedzeniem zgłosić kierującemu pojazdem swój
zamiar, naciskając odpowiedni przycisk. Czynność powyższa powinna
być wykonana tak, aby umożliwiła kierującemu pojazdem bezpieczne
zatrzymanie pojazdu na przystanku.
8. Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku
trasy.
9. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest
po zakończeniu czynności związanych ze zmianą trasy i po
podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadających. W czasie
czynności manewrowych oraz czynności eksploatacyjno porządkowych na przystankach krańcowych wykonywanych przez
obsługę pojazdu, pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
§ 2.
1. W pojeździe są wydzielone oznaczone znakiem graficznym miejsca
dla:
1) osób z dzieckiem na ręku lub kobiet w ciąży,
2) osób niepełnosprawnych.
2. Pasażer, który zajmuje miejsce, o którym mowa w ust. 1 obowiązany
jest zwolnić je dla osób uprawnionych.
3. Przewoźnik jest obowiązany umieścić w pojeździe informacje
o adresie swojej siedziby i numerze telefonu.
§ 3.
Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, nietrzeźwe,
będące pod wpływem środków odurzających itp. oraz uciążliwe dla
pasażerów podczas podróży mogą być niewpuszczone do pojazdu lub
z niego usunięte.
§ 4.
W przypadkach nadzwyczajnych, w szczególności takich jak:
zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów albo prowadzącego pojazd,
popełnienie
przestępstwa,
rażące
naruszenie
przepisów

porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego,
prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany trasy przejazdu w celu
skorzystania z pomocy policji, straży miejskiej lub placówki służby
zdrowia.
§ 5.
W pojazdach zabrania się:
1) otwierania drzwi pojazdu, podczas jazdy lub podczas zatrzymania
pojazdu poza przystankiem,
2) używania
w
nieuzasadnionych
przypadkach
sygnalizacji
dźwiękowej,
3) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego
wyposażenia,
4) wychylania się z pojazdu, jazdy na stopniach wejściowych lub
opierania się o drzwi w czasie jazdy,
5) siadania na stopniach, oparciach siedzeń lub poręczach,
6) palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających,
7) spożywania napojów lub artykułów żywnościowych mogących
narazić współpasażerów na zabrudzenie odzieży lub mogących
spowodować zanieczyszczenie pojazdu,
8) przebywania w łyżwo-rolkach lub stanie na desko-rolkach,
9) gry na instrumentach muzycznych, korzystania z głośnego słuchania
muzyki lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy
i postoju,
11) nalepiania bez zgody przewoźnika jakichkolwiek ogłoszeń,
informacji i materiałów reklamowych w pojazdach i na
przystankach MZK Spółka z o.o. Ostrołęka,
12) przewozu rowerów za wyjątkiem rowerków dziecinnych,
13) przewożenia w kabinie kierowcy osób postronnych jak też rozmów
z kierowcą w czasie prowadzenia pojazdu.
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Przewóz bagażu
§ 6.
Pasażer może przewozić w pojazdach:
bagaż ręczny o wymiarach nieprzekraczających 120 cm (przy
pomiarach w skrajnych punktach: suma długości, wysokości
i szerokości) pod warunkiem umieszczenia bagażu w pojeździe tak,
aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia
pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem oraz
nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu,
wózek inwalidzki oraz sprzęt niezbędny dla osoby
niepełnosprawnej,
wózek, rowerek dziecięcy przewożony przez osobę jadącą razem
z dzieckiem,
instrumenty muzyczne, sztalugi,
psa
przewodnika
towarzyszącego
osobie
niewidomej,
niepełnosprawnej,
psa, pod warunkiem, że nie zachowuje się agresywnie,
ma założony kaganiec i trzymany jest na smyczy, a osoba
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przewożąca posiada w czasie przewozu ważne zaświadczenie
potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie,
małe zwierzęta domowe inne niż psy, jeśli nie są uciążliwe
dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim opakowaniu
(klatka, koszyk itp.).
Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad
przewożonym bagażem i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich
czynności niezbędnych dla zapobiegania możliwości powstania
szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.
§ 7.
Zabrania się umieszczania bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach
przeznaczonych do siedzenia.
Zabrania się przewożenia w pojazdach:
przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub
zanieczyścić pojazd,
przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać
ich na niewygody,
przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych
oraz innych materiałów niebezpiecznych,
przedmiotów / bagażu niespełniającego wymogów określonych
w § 6, ust. 1, pkt. 1- 4,
zwierząt, za wyjątkiem wymienionych w § 6, ust. 1, pkt. 5 - 7.
§ 8.
Na żądanie innych pasażerów lub na żądanie kierującego pojazdem
lub pracowników nadzoru ruchu pasażer jest obowiązany:
zdjąć z pleców przewożony bagaż (plecak, torba, worek), jeśli jego
rozmiar lub rodzaj może utrudnić innym osobom korzystanie
z pojazdu,
opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeśli zwierzę
zachowuje się w sposób agresywny lub uciążliwy,
opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeśli obejmuje on
przedmioty określone w § 7 regulaminu.
§ 9.
Rzeczy pozostawione / zgubione / znalezione w autobusach
komunikacji miejskiej przewoźnik przekazuje do Biura Rzeczy
Znalezionych znajdujący się przy ul. Berka Joselewicza ( Straż
Miejska).
Opłata dodatkowa
Podstawa prawna Uchwała Nr 467/LXI/2018
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§ 1.
Pasażer miejskiej komunikacji zbiorowej w razie spowodowania bez
uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej
w wysokości ustalonej jako 20% minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
§ 2.
Przysługująca przewoźnikowi opłata manipulacyjna z uwagi
na ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem
lub
umorzeniem
opłaty
dodatkowej
ustalana
jest
w wysokości 10% opłaty dodatkowej o której mowa w § 1.

