
UCHWAŁA Nr XXXIX/31/2022 

RADA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze 

użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 528 i 583), w związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 8) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące w powiatowych przewozach osób o charakterze 

użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski 26 stycznia 2022 r. opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 17/2022, w którym stwierdził nieważność 

Uchwały Nr XXXIII/142/2021 Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przepisów 

porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego.  

Podstawą nieważności było szerokie określenie zasad korzystania z usług przewozu. Rada powiatu nie 

powinna regulować zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej stron umowy, obowiązków 

organizatora przewozów, zagadnień dotyczących obsługi informacyjnej pasażerów, ponoszenia odpłatności 

za przejazd, postępowania z rzeczami znalezionymi, postępowania w sprawach reklamacji i skarg lub kontroli 

dokumentów. 

Przedłożony projekt uchwały określa niezbędne przepisy potrzebne do zapewnienia spokoju 

i bezpieczeństwa publicznego w prowadzonym pojeździe. Kwestie podstaw i zakresu odpowiedzialności 

za szkody zostały uregulowane w zawartej umowie – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/31/2022 

Rady Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYCH PRZEWOZACH OSÓB 

O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST 

POWIAT GRUDZIĄDZKI. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie warunków przewozu osób, bagażu przez operatora 

wykonującego powiatowe przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej, dla których 

organizatorem jest Powiat Grudziądzki.  

2. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają: 

1) Organizator – Powiat Grudziądzki; 

2) Operator - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu 

osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych określonych w umowie; 

3) Podróżny – każda osoba dokonująca przejazdu na podstawie umowy przewozu; 

4) Bagaż podręczny – torebka, torba z zakupami, plecak szkolny lub bagaż w rozmiarze nieutrudniającym 

przejścia wewnątrz pojazdu i w stanie nieprowadzącym do zabrudzenia pojazdu; 

5) Bagaż dodatkowy – każdy inny bagaż poza bagażem podręcznym, którego parametry określa regulamin 

przewozu osób i bagażu, funkcjonujący u operatora. 

3. Operator poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia podróżnym bezpośrednią 

informację dotyczącą odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy i itp.  

4. Wsiadanie i wysiadanie podróżnych do/z pojazdów, może odbywać się wyłącznie na przystankach 

komunikacyjnych, węzłach przesiadkowych określonych w rozkładach jazdy oraz po całkowitym 

zatrzymaniu się pojazdu.  

5. Operator jest obowiązany umieścić w każdym pojeździe informację, gdzie można zapoznać się z treścią 

regulaminu przewozu. Ponadto w każdym pojeździe, powinien znajdować się wyciąg z tego regulaminu, 

przy czym operator może również udostępnić pełną treść regulaminu.  

6. Operator jest obowiązany do umieszczenia w każdym pojeździe informacji z adresem, pod który należy 

kierować skargi lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu 

przez operatora. 

7. Na stronie internetowej Organizatora, w zakładce dedykowanej przewozom powiatowym o charakterze 

użyteczności publicznej podaje się do wiadomości publicznej wszelkie informacje istotne w zakresie 

organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej.  

 

 

https://enkol.pl/index.php?title=Umowa_przewozu&action=edit&redlink=1


§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO ORAZ OPERATORA 

1. Przewóz osób odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu wydanego przez operatora 

i zakupionego przez podróżnego przed rozpoczęciem podróży, w punkcie sprzedaży oraz dodatkowo 

w przypadku biletu jednorazowego – bezpośrednio u kierowcy w pojeździe, w którym ma się odbywać 

podróż.  

2. Sprzedaż biletów w pojeździe może być prowadzona wyłącznie podczas zatrzymania lub postoju pojazdu 

na przystanku. 

3. Prawo nabycia biletu, wejścia do pojazdu i zajęcie miejsca siedzącego poza kolejnością, przysługuje 

osobom niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, osobom z małymi dziećmi na ręku oraz innym osobom 

uprawnionym na mocy właściwych przepisów. 

4. Podróżny powinien posiadać przy sobie ważny dokument uprawniający do skorzystania z ulgi. 

5. Bilet zniszczony, uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt danych, jest nieważny. 

6. Podróżny, który zajmuje miejsce oznaczone „dla osoby niepełnosprawnej” (w pojazdach 

przystosowanych do tego rodzaju przewozu) lub miejsce dla osoby „z dzieckiem na ręku”, obowiązany 

jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się takiej osoby. 

7. Nie podlega opłacie bagaż podręczny przewożony na kolanach podróżnego. Bagaż podręczny nie może 

utrudniać przejścia oraz narażać na szkodę innych podróżnych, czy też zagrażać bezpieczeństwu ruchu. 

8. Bezpłatny przewóz obejmuje również wózek inwalidzki, z którego korzysta w czasie podróży osoba 

niepełnosprawna (w pojazdach przystosowanych do tego rodzaju przewozu) lub wózek dziecięcy, 

o ile pozwalają na to gabaryty pojazdu.  

9. Operator może dopuścić do przewozu bagaż inny niż podręczny, tj. bagaż dodatkowy. Warunki 

jego przewozu oraz zasady odpłatności są określone w regulaminie przewozu osób i bagażu, 

funkcjonującym u operatora. 

10. Podróżny może przewozić psa, pod warunkiem, że nie zachowuje się agresywnie, nie jest uciążliwy 

dla podróżnych oraz ma założony kaganiec i trzymany jest na smyczy. Niedopuszczalne jest trzymanie 

psa na oddzielnym miejscu siedzącym. 

11. Podróżny przewożący psa asystującego obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument 

poświadczający aktualność ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych oraz certyfikat 

potwierdzający status psa asystującego. 

12. Podróżny może przewozić inne zwierzęta, jeżeli umieszczone są w koszach, klatkach, skrzynce itp. 

w sposób zabezpieczający przez wyrządzeniem szkody innym podróżnym lub kierowcy autobusu. 

13. Przewóz bagażu podręcznego i zwierzęcia odbywa się pod stałym i ścisłym nadzorem podróżnego.  

14. Podróżny, na żądanie innych podróżnych, kierowcy lub upoważnionego kontrolera, zobowiązany jest 

opuścić pojazd, jeżeli przewożony przez niego bagaż lub zwierzę stwarzają zagrożenie lub dyskomfort 

dla innych podróżnych. 

15. Zabrania się podróżnym: 

1) zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla pozostałych 

podróżnych; 



2) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy; 

3) zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia; 

4) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych podróżnych 

lub zanieczyścić pojazd; 

5) zakłócania spokoju w pojeździe; 

6) wyrzucania z pojazdu jakichkolwiek przedmiotów w czasie jazdy i postoju; 

7) prowadzenia wszelkich zbiórek pieniężnych lub zbiórek jakichkolwiek rzeczy; 

8) przekazywaniu przy wysiadaniu z pojazdu biletu innemu podróżnemu, który nie zapłacił za 

przejazd; 

9) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach; 

10) przewożenia przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony 

na podstawie odrębnych przepisów; 

11) wykonywaniu innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 

16. Kierujący pojazdem ma prawo: 

1) odmówić zabrania do pojazdu lub kontunuowania jazdy osobie nietrzeźwej, mogącej zabrudzić 

pojazd lub innych podróżnych, zachowującej się agresywnie bądź stwarzającej inne istotne 

zagrożenie lub dyskomfort dla innych podróżnych; 

2) nie dopuścić do przewozu osób odmawiających zapłacenia należności za przewóz; 

3) zarządzić postój lub zmianę trasy przejazdu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia podróżnym 

bądź prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa oraz rażącego naruszenia przepisów 

porządkowych, w celu skorzystania z pomocy służb porządkowych lub medycznych; 

4) odmówić w uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości podróżnych, przewozu 

bagażu o wymiarach i masie stanowiącym utrudnienie dla podróżnych. 

17. Z rzeczami pozostawionymi w pojeździe, kierujący postępuje zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r., poz.908). 

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych przepisach porządkowych, zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa Prawo przewozowe oraz Ustawa 

o publicznym transporcie zbiorowym. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


