Uchwała Nr XXXVI/376/05
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie przepisów porządkowych, sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w związku z przewozem osób, bagażu i zwierząt
środkami gminnego transportu zbiorowego w Legnicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 15 ust. 5 oraz
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i z 2003 r.
Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678,
Nr 281, poz. 2780) uchwala się, co następuje:
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Ilekroć w przepisach porządkowych jest mowa o:
1) gminnym transporcie zbiorowym - należy przez to rozumieć zadania własne
Gminy Legnica, o którym mowa w art. 7, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźnika wykonującego
gminny transport zbiorowy,
3) podróżnym – należy przez to rozumieć podróżnego korzystającego z gminnego
transportu zbiorowego,
4) autobusach – należy przez to rozumieć autobusy przewoźnika.
§ 2.
Podróżny i Przewoźnik obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
§ 3.
Przewoźnik przewozi osoby, bagaż i zwierzęta w ramach przewozów regularnych
i nieregularnych.
§ 4.
1. Przewozy regularne mogą być wykonywane autobusami normalnego kursowania
i autobusami pospiesznymi.
2. Autobusy pospieszne kursują po liniach komunikacyjnych o ograniczonej liczbie
przystanków mogą być wprowadzone dla szybkich połączeń miejskich, co do których
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istnieje również możliwość komunikacji przy wykorzystaniu autobusów normalnego
kursowania.
§ 5.
1. Przewoźnik prowadzi regularne przewozy według podanego do wiadomości publicznej
rozkładu jazdy.
2. W zakresie podanym do publicznej wiadomości przewoźnik jest obowiązany do przewozu
osób, bagażu i zwierząt.
§ 6.
1. Przystanki mogą być bądź stałe, przy których obowiązany jest zatrzymywać się każdy
autobus danej linii, bądź tzw. „na żądanie”, przy którym autobus zatrzymuje się na żądanie
pasażera w nim jadącego lub osoby oczekującej na przystanku.
2. W miejscach oznaczonych znakiem przystankowym z emblematem przewoźnika
zatrzymują się autobusy przewoźnika tylko na czas wyjścia i wejścia pasażerów.
3. Przystanki stałe powinny być umieszczane w punktach danej linii, uzasadnionych
potrzebami ludności.
4. Zatrzymywanie się autobusów dla wsiadania i wysiadania pasażerów, poza przystankami
jest zabronione.
§ 7.
Na przystankach oznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnik umieszcza
swoje tablice informujące o przebiegu poszczególnych linii, których autobusy zatrzymują się
na danym przystanku, częstotliwości kursowania autobusów tych linii bądź wskazujące
dokładny czas odjazdu autobusu z danego przystanku, a ponadto czas pierwszego i ostatniego
kursu danej linii oraz godzin odjazdów autobusów dostosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych.
§ 8.
1. Każdy autobus wykonujący regularne przewozy powinien posiadać z zewnątrz, poza
oznaczeniem numeru inwentarzowego, tablice umieszczone z przodu i z tyłu
z oznaczeniem numeru linii na której autobus kursuje, oraz tablicę umieszczoną z prawej
strony, informującą o przebiegu danej linii. Takie same tablice w odpowiednio mniejszych
wymiarach powinny znajdować się wewnątrz autobusu.
2. Wewnątrz autobusu znajdują się w widocznym miejscu wywieszki:
-informujące o wysokości taryfy za przejazd,
-określające zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
- wyciąg z przepisów porządkowych,
-informacja dla podróżnych o adresie przewoźnika załatwiającego reklamacje, skargi
i wnioski podróżujących.
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ROZDZIAŁ II
PRZEWÓZ OSÓB
§ 9.
Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
§ 10.
Żądania i wskazówki obsługi pojazdów oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane
do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu
obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu,
w szczególności czasu odjazdu pojazdu z przystanku końcowego, kierunku jazdy, taryfy
przewozowej itp.
§ 11.
Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku
jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno – eksploatacyjnej,
przez niego niezawinionymi oraz decyzjami organu zarządzającego ruchem.
§ 12.
W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet
przysługuje prawo kontynuowania jazdy bez obowiązku wnoszenia jakichkolwiek opłat
dodatkowych z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą
samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.
§13.
1. Znalazca rzeczy zgubionej (pozostawionej) w pojeździe powinien przekazać tę rzecz
obsłudze pojazdu. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy rzecz ta została przez
obsługę pojazdu przekazana do biura rzeczy znalezionych.
2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach przez obsługę lub przez
pasażerów i przekazywanymi obsłudze pojazdu regulują odrębne przepisy.
§ 14.
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po
zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu
czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą
przebywać w pojeździe.
3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest
niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia
osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.
4. Pasażerowie obowiązani są wsiadać i wysiadać tylko podczas postoju pojazdu oraz
w sposób nieuciążliwy dla innych pasażerów. Pasażer nie posiadający biletu winien
wsiadać przednim pomostem.
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§ 15.
1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące zobowiązani są w czasie jazdy trzymać się
uchwytów lub poręczy.
2. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest
wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim
przystanku daje znak podniesioną ręką.
3. Sygnał odjazdu pojazdu z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, że
wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd.
4. Zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamknięciem drzwi.
5. Podróżny ma prawo uzyskać od obsługi pojazdu pomoc w razie nagłej choroby lub
wypadku w czasie odbywania podróży – przejazdu.
§ 16.
1. Pasażer, który zajmie miejsce oznakowane napisem „dla inwalidy”, „dla osoby
z dzieckiem na ręku” itp. nie będąc do tego uprawnionym obowiązany jest zwolnić to
miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierującego pojazdem w sposób
ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu
prowadzenie pojazdu. Dzieci i młodzież do lat 14 nie mogą zajmować miejsc na przednim
pomoście.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania
posiłków, palenia tytoniu.
§ 17.
1. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania :
1) skasować właściwy posiadany już bilet (zakupiony w przedsprzedaży) lub wykupić go
u obsługi w pojeździe,
2) skasować właściwy bilet na przewożony bagaż lub zwierzę podlegające opłacie
(zakupiony w przedsprzedaży) lub wykupić go u obsługi w pojeździe.
2. Pasażer nabywający w pojeździe bilet na przejazd lub przewóz bagażu bądź zwierzęcia
powinien w miarę możliwości posiadać odliczoną należność, stanowiącą równowartość
ceny nabywanych biletów, bądź płacić nominałem pieniężnym nieznacznie odbiegającym
od ceny biletu.
3. Pasażer posiadający bilet ulgowy jest obowiązany w czasie kontroli bez wezwania lub na
żądanie okazać go wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego. W razie
stwierdzenia braku ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu
bezpłatnego albo ulgowego, podróżny jest obowiązany do uiszczenia właściwej należności
i opłaty dodatkowej.
4. W komunikacji nocnej pasażer zobowiązany jest wsiadać do pojazdu pierwszymi
drzwiami i bez wezwania okazać prowadzącemu pojazd bilet przeznaczony do
skasowania, ewentualnie dokonać zakupu biletu.
§ 18.
1. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać
go na żądanie osoby upoważnionej przez przewoźnika.
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2. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie lub kasować go
po ogłoszeniu kontroli przez osobę upoważnioną przez przewoźnika.
3. Pasażer może legitymować się jedynie biletem skasowanym, gdyż tylko taki uprawnia
do przejazdu.
4. Bilety lub dokumenty uprawniające do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, co do których
istnieje uzasadnione podejrzenie, że są podrobione lub przerobione osoba upoważniona
przez przewoźnika zatrzymuje za pokwitowaniem i przekazuje prokuratorowi lub Policji
z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
§ 19.
Przewoźnik może odmówić przewozu osób :
1) zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie,
2) uciążliwych dla podróżnych lub odmawiających zapłacenia należności za przewóz.
§ 20.
Zabronione jest :
1) wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy,
2) jazda na stopniach lub innych zewnętrznych częściach pojazdu,
3) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
4) nieuzasadnione dawanie sygnału do zatrzymania pojazdu,
5) wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzeniu przez obsługę, że wolnych
miejsc nie ma,
6) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
7) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
8) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub
zanieczyścić wnętrze pojazdu,
9) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie
w inny sposób przejazd innym podróżnym,
10) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu,
11) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
12) wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
13) nieuzasadnione użycie systemu awaryjnego otwierania drzwi,
14) wchodzenie do pojazdu i przebywanie w nim w łyżworolkach lub wrotkach,
15) żebranie,
16) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
§ 21.
Osoby, które nie przestrzegają postanowień § 19 oraz § 20 pomimo upomnienia nie stosują się
do wskazówek i żądań przewoźnika, obowiązane są opuścić bezzwłocznie pojazd na wezwanie
przewoźnika. Pasażerowi nie przysługuje w takich wypadkach zwrot ceny biletu.
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ROZDZIAŁ III
PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT
§ 22.
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego
umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie
(zniszczenie) odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierowcy pojazdu, nie
zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp. oraz zwierzęta na zasadach określonych poniżej.
2. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające chociażby w jednym
z rozmiarów 60 x 40 x 20 cm nie podlegają opłacie. Nieznaczne odchylenia rozmiarów
bagażu ręcznego mogą być uwzględnione.
3. Za opłatą przewidzianą w taryfie mogą być przewożone:
1) bagaż, którego suma długości, wysokości, szerokości przekracza 120 cm,
2) telewizory, z uwagi na bezpieczeństwo podróżnych tylko w opakowaniach
fabrycznych,
3) narty, dywany, listwy itp.,
4) zwierzęta z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 pkt 6 i 7 , których waga przekracza 20 kg /
w tym psy, jeżeli mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy – podróżny winien
posiadać świadectwo szczepienia psa /, wg taryfy przewidzianej jak za bagaż.
Opłacie podlega każda sztuka bagażu i każde zwierzę oddzielnie.
4. Nie podlega opłacie :
1) wózek inwalidzki, jeżeli w trakcie przejazdu korzysta z niego inwalida,
2) wózek dziecięcy, jeżeli w trakcie przejazdu korzysta z niego dziecko,
3) przenośne instrumenty muzyczne (z wyłączeniem instrumentów utrudniających
przemieszczanie się pasażerów w pojeździe np.: perkusja, kontrabas itp.),
4) pies przewodnik niewidomego, a także małe zwierzęta, których waga nie przekracza
20 kg, - psy, koty, ptaki itp. trzymane na kolanach lub rękach w sposób nie
zagrażający współpasażerom z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 pkt 6 i 7.
§ 23.
1. Nadzór nad bagażem ręcznym, które przewozi pasażer , należy do pasażera. Za bagaż taki
przewoźnik odpowiada tylko w wypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.
2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe u osób trzecich i przewoźnika w związku
z przewozem bagażu ręcznego.
3. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§ 24.
1.

W pojazdach nie wolno przewozić :
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie
lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić
pojazd (np. tafli szklanych, ostrych narzędzi, jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze
smarami, farbami, rowerów, pralek, lodówek, mebli i innych przedmiotów nie
stanowiących bagażu ręcznego),
2) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących,
radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
3) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
4) nabitej broni, z wyjątkiem określonym w ust. 2,
5) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
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6) zwierząt egzotycznych (węże, jaszczurki, pająki itp.) chyba, że są one przewożone
w sposób uniemożliwiający ich bezpośredni kontakt lub zagrożenie takiego kontaktu
z pasażerami autobusu (specjalne pojemniki, klatki itp.),
7) zwierząt kopytnych.
2. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń
palną, w czasie przejazdu służbowego mogą mieć przy sobie broń odpowiednio
zabezpieczoną.
3. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty
wymienione w ust. 1, których przewozić nie wolno, obsługa pojazdu ma prawo za zgodą
pasażera sprawdzić właściwości przedmiotów zabranych do pojazdu, z wyjątkiem
przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego będących pod nadzorem żołnierzy lub
pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce wojskowej albo funkcjonariusza policji.
W razie stwierdzenia zasadności podejrzenia lub odmowy okazania przedmiotu obsługa
pojazdu obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.
ROZDZIAŁ IV
Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty
należności przewozowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt, naruszenia
przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny oraz ustalenie wysokości opłaty manipulacyjnej.
§ 25.
Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w razie :
1) stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku
odpowiedniego dokumentu przewozu osób, bagażu lub zwierząt, bądź ważnego
dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
2) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy,
3) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportu.
§ 26.
1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego
normalnego komunikacji miejskiej, stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego;
2) jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do ulgowego przejazdu;
3) jako 20-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
a)
rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez
odpowiedniego dokumentu przewozu,
b)
rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu albo rzeczy i zwierząt
dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania
tych warunków.
4) jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
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2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni
od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość
opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w § 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obniża się
o 30%.
3. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia przewozu, posiadania odpowiedniego biletu imiennego miesięcznego lub dekadowego
(nie dotyczy biletów na okaziciela), bądź uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu to:
1) o ile została pobrana opłata dodatkowa wraz z należnością za przewóz, podlega ona
zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty ustalonej w § 26
ust. 1 pkt 2,
2) o ile należność opłaty dodatkowej wraz z należnością za przewóz określona została
w wystawionym przez kontrolera „Wezwaniu do zapłaty” – ulega umorzeniu, po
uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty ustalonej w § 26 ust. 1 pkt 2,
3) na wezwaniu do zapłaty winna być umieszczona treść § 26, ust. 2 i 3.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 28.
Traci moc Uchwała Nr XXIII/247/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 maja 2000 r.
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami
gminnego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie
niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz
spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny.
§ 29.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
CZESŁAW KOZAK
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