
UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych 
w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019,poz.506, 
poz.1309,poz.1696, poz.1815), art.15ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r Prawo przewozowe (Dz.U.z 
2017r,poz.1983,z 2018, poz.2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się przepisy porządkowe przewozu osób bagażu i zwierząt domowych w publicznym 
transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/114/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008r. w sprawie 
wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu 
zbiorowego hajnowskiej komunikacji miejskiej ( Dz. U. Woj.Podl. Nr 240,poz.2464).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk
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Załącznik do uchwały Nr XII/91/2019

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 listopada 2019 r.

Przepisy porządkowe przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w publicznym transporcie 
zbiorowym w mieście Hajnówka.

§ 1. Przepisy porządkowe obowiązują pasażerów korzystających z przejazdów środkami miejskiej 
komunikacji na terenie Miasta Hajnówka.

§ 2. 1.  Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych 
przystankach, przy zachowaniu maksymalnej ostrożności.

2. Pasażer zajmujący miejsce stojące w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży powinien trzymać się 
poręczy lub uchwytów.

3. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym symbolem ”na żądanie” winien odpowiednio 
wcześniej zgłosić ten zamiar kierowcy poprzez uruchomienie elektrycznego przycisku lub bezpośrednio 
zwrócić się do kierowcy.

4. Pasażer, który oczekuje autobusu na przystanku oznaczonym symbolem ”na żądanie” zatrzymuje 
autobus sygnalizując kierowcy ten zamiar podniesieniem ręki, z takim wyprzedzeniem, aby kierowca mógł 
łagodnie i bezpiecznie zatrzymać autobus na przystanku.

5. Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się 
z białą laską lub psem asystującym zamierzające wsiąść na przystanku „na żądanie” powinny oczekiwać 
w widocznym dla obsługi pojazdu miejscu umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. 
Obsługa pojazdu ma obowiązek zatrzymać pojazd na tym przystanku nawet w przypadku braku sygnalizacji 
takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.

6. Pasażerowie winni zajmować miejsca w autobusie w taki sposób, aby nie zasłaniać kierującemu 
pojazdem pola widzenia, oraz obowiązani są zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innym 
pasażerom oraz nie utrudniać kierującemu prowadzenia pojazdu.

7. Pasażer zajmujący wyznaczone miejsce w pojeździe dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku 
oraz dla inwalidy powinien je zwolnić w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których 
jest ono przeznaczone. Dotyczy to również miejsc do ustawienia wózka inwalidzkiego, pasażer powinien 
umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu. Kierujący pojazdem jest zobowiązany-w 
razie potrzeby- do udzielenia pomocy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w dostaniu się do 
pojazdu oraz zajęciu miejsca.

§ 3. 1.  Pasażerowie mogą przewozić w  pojazdach zwierzęta, bagaż podręczny, rower, z  zastrzeżeniem 
ust.3, ust 4, ust 7, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w  pojeździe, aby nie utrudniały przejścia 
i  nie  narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie  ograniczały widoczności kierującemu 
pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. Pasażer na żądanie współpasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów powinien zdjąć 
z pleców plecak, torbę lub inny podręczny bagaż o znacznych gabarytach i przewozić go w sposób 
nieutrudniający podróży innym. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

3. Zabrania się pasażerom przewożenia w szczególności:

1) przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących, wybuchowych oraz innych materiałów 
niebezpiecznych (w tym butli gazowych);

2) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ciała lub 
odzieży np: niezabezpieczonych ostrych przedmiotów, otwartych pojemników z płynami;

3) broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby.
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4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne 
zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach, w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody 
osobom trzecim.

5. Pasażer na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub kontrolera biletów jest zobowiązany opuścić autobus 
wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zachowuje się ono w sposób stwarzający zagrożenie lub jest 
uciążliwe z powodu zapachu, hałasu, zanieczyszczenia.

6. Zabronione jest przewożenie bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7. Dopuszcza się przewóz roweru - w zależności od stopnia napełnienia autobusu, jeżeli istnieje możliwość 
umieszczenia roweru w autobusie, by nie utrudniał przejścia i nie powodował zagrożenia dla innych pasażerów.
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