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R E G U L AM I N 
PRZEWOZÓW W KOMUNIKACJI GMINNEJ NA LINIACH: A, A-1, B, C i D 
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OPŁATY ZA PRZEJAZD 
1. Komunikacja pasażerska na liniach A, A-1, B, C i D jest bezpłatna dla wszystkich pasażerów.  
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                                                              PRZEWÓZ OSÓB 

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po zatrzymaniu się 
pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający. 

2. Pasażerowie stojący powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. 
3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu, porządkowi lub narażające współpasażerów na dyskomfort 

podróży z powodu swojego zachowania mogą być wezwane przez obsługę pojazdu, pracowników 
nadzoru ruchu, Straż Miejską, Policję do zachowania spokoju lub opuszczenia pojazdu. 

4. Pasażer, który dopuści się uszkodzenia pojazdu będzie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie              
z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Pasażerowie mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę pojazdu. 
6. Pasażerom zabrania się: 

a) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem; 
b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, środków ochrony 
przeciwpożarowej i innych urządzeń technicznych; 
c) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia; 
d) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy; 
e) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze, peronach oraz 
schodach; 
f) palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów; 
g) spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających; 
h) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie 
pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu; 
i) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu 
sportowego; 
j) gry na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń nagłaśniających; 
k) sprzedaży obnośnej; 
l) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju; 
m) wykonywania czynności mogących narazić inne osoby lub mienie na obrażenia lub szkody. 

 
3 

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT 
  1. Przewóz zwierząt i bagażu odbywać się będzie bezpłatnie, jeżeli nie zagraża on bezpieczeństwu    

podróży innych pasażerów, w przeciwnym wypadku kierujący ma prawo odmowy zabrania bagażu 
lub zwierzęcia. 
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                                                               WNIOSKI I SKARGI 
1. Skargi można zgłaszać drogą pisemną na adres: PTS „BUS-TRANS”, ul. Turyńska 401,                 

43-100 Tychy,  lub elektroniczną na adres: biuro@bus-trans.tychy.pl 
 
 
Obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. 
 

 

 


