
Wyciąg z przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami 
gminnego transport u zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską 

organizowaną przez miasto Gdańsk. 

 
I. Przepisy ogólne. 

- Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa i personel nadzoru ruchu 
obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych. 

- Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz 
innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

- Przewoźnik odpowiada za szkodę jaką poniósł pasażer wskutek opóźnienia lub odwołania regularnie 
kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 
 
II. Przewóz osób. 

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym 
zatrzymaniu pojazdu. 

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu 
czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w 
pojeździe. 

3. W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w 
miejscu jego zatrzymania przez obsługę i po otwarciu drzwi. 

4. W pojazdach wyposażonych w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio 
oznakowanych pasażer ma prawo i obowiązek samodzielnie otwierać drzwi. 

5. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do 
napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd. 

6. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. 

7. W celu zatrzymania pojazdu na przystanku warunkowym („na żądanie") należy z dostatecznym 
wyprzedzeniem nacisnąć przycisk sygnalizacyjny, a będąc na przystanku unieść rękę. 

11. Pasażer może zakupić bilet lub uzyskać informację od prowadzącego pojazd wyłącznie w czasie 
postoju na przystanku. 

14. Zabronione jest: 

a) wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy; 

b) wsiadanie do pojazdu po sygnale dźwiękowym uprzedzającym o zamykaniu drzwi; 

c) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy; 

d) zatrzymanie pojazdu 

- pasażer może dać sygnał do zatrzymania tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu; 

e) rozmawianie z prowadzącym pojazd za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt.11; 



f) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia; 

g) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy; 

h) spożywanie alkoholu, napojów lub artykułów żywnościowych; 

i) granie na instrumentach muzycznych oraz korzystanie z urządzeń mogących zakłócić spokój w 
pojeździe; 

j) palenie tytoniu; 

k) przebywanie w pojeździe na łyżworolkach lub z nałożonym plecakiem; 

l) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu; 

ł) wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia; 

m) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 
 
I. Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt. 

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego 
umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie 
utrudniał przejścia, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie stwarzał możliwości 
wyrządzenia szkody podróżnym lub narażał ich na niewygodę. 

7. Przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest 
dozwolony (z wyłączeniem miejsc do siedzenia) pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne 
świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. 

10. W pojazdach nie wolno przewozić: 

a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub 
uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd; 

b) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwo palnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, 
trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych; 

c) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy. 

11. Przewóz rowerów jest dozwolony w pojazdach niskopodłogowych, odpowiednio oznakowanych 
„piktogramem” i wskazanych w rozkładach jazdy literką „n” pod warunkiem, że nie zagraża on 
bezpieczeństwu ruchu oraz pasażerów. 
 
IV. Opłaty. 

2. Pasażer ma obowiązek skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu, a na przystankach 
początkowych niezwłocznie po ruszeniu pojazdu zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w 
taryfie. 

3. Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży i okazywać na żądanie kontroli biletowej: 

- ważny bilet; 

- dokument uprawniający do korzystania z biletu ulgowego lub do przejazdu bezpłatnego. 



4. Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę wynikającą z taryfy oraz opłatę dodatkową w przypadku 
stwierdzenia przez kontrolerów biletowych: 

- braku biletu lub jego nieważności; 

- zabrania do pojazdu bagażu lub przedmiotów określonych, których przewóz jest zabroniony 
w taryfie; 

-zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy bez uzasadnionej przyczyny. 

5. Nie podlega anulowaniu opłata dodatkowa, jeżeli w czasie kontroli pasażer nie okazał ważnego 
biletu jednorazowego oraz, jeżeli bilet okresowy został zakupiony po nałożeniu opłaty dodatkowej. 

6. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego 
obsługujący pojazd może zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, 
które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie 
czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego. 

7. Bilety lub dokumenty potwierdzające uprawnienia do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, co do 
których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane kontroler biletowy zatrzymuje za pokwitowaniem. 

Wyciąg z Uchwały Rady Miasta Nr z dnia 25.11.1999, XVI/500/99 z póżn. zm. 


