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§1.
1.
2.

Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym
zatrzymaniu pojazdu.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest zabronione po usłyszeniu sygnału.
§2.

1.
2.
3.
4.

Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach małe zwierzęta trzymane na ręku i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego ich
umieszczenia, aby nie utrudniały przejścia i nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów oraz bezpieczeństwu ruchu.
Dziecko przewożone w wózku powinno być przez opiekunów zabezpieczone przed wypadnięciem.
Przewożony rower pasażer winien zabezpieczyć aby nie stwarzał zagrożenia dla innych pasażerów i pojazdu.
Przewożony wózek inwalidzki winien mieć bezwzględnie zablokowane koła oraz, o ile autobus jest wyposażony w pasy zabezpieczające,
wózek ten należy przypiąć.
§3.

1.
2.
3.
4.
5.

Pasażerowie posługujący się biletem jednorazowym lub chcący zakupić bilet u kierującego pojazdem powinni wsiadać pierwszymi
drzwiami.
Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym ” dla inwalidy ” lub ” dla osób z dzieckiem na ręku ” obowiązany jest
zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.
Pasażer odpowiada wobec Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub
zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.
Pasażerowie zajmujący miejsca siedzące i stojące w pojeździe winni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
Wsiadanie do pojazdu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, osób z dzieckiem w wózku, osób z rowerem oraz osób
posiadających bagaż podlegający opłacie odbywa się oznaczonymi drzwiami.
§4.

1.

W autobusach Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach zabrania się:
a) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść
awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz 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) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi
sterowanych fotokomórką, w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie;
f) wsiadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach oraz na podłodze;
g) palenia tytoniu oraz używania tzw. e – papierosów;
h) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
i) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie
pojazdu;
j) przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach lub podobnych urządzeniach;
k) przebywania w kabinie kierującego pojazdem podczas jazdy;
l) przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń dla pasażerów i ograniczania widoczności
prowadzącemu pojazd;
m) żebrania i sprzedaży obnośnej
n) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju;
o) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub
obrażenia;
p) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów;
q) przewożenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,
albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd ( np. ostre narzędzia, przedmioty o ostrych krawędziach, niezabezpieczone pojemniki ze
smarami, farbami, chemikaliami itp.);
r) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;
s) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
t) używania otwartego ognia.
§5

1.
2.
3.

Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych,
obowiązany jest do posiadania i okazywania, na żądnie osób uprawnionych, dokumentów
uprawniających go do korzystania z tych świadczeń.
Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.
Pasażer ma prawo żądać od kontrolera, aby ten umożliwił mu spisanie jego numeru
identyfikacyjnego.

