
 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAŻU GMINNYM   
TRANSPORTEM ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ 

 
na podstawie uchwały nr 55/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym 

transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń  
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 43, poz.638 oraz z 2014 r. poz.2051).  

 

 

 
                              Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1. 1. Ustala się przepisy porządkowe określające warunki 
przewozu osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na 
terenie Gminy Miasta Toruń. 
2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) gminny transport zbiorowy - przewóz regularny 
wykonywany przez przewoźników w ramach lokalnego 
transportu zbiorowego; 
2) „bilet” – dokument uprawniający do korzystania przez 
pasażera z gminnego transportu zbiorowego przewoźnika; 
3) „przewoźnik” – podmiot świadczący usługi                 
w zakresie regularnego przewozu osób i bagażu transportem 
zbiorowym; 
4) „pasażer” – osoba korzystająca z usług przewozowych 
przewoźnika; 
5) „kierujący pojazdem” – osoba posiadająca uprawnienia, 
wyznaczona przez przewoźnika do kierowania pojazdem 
przewożącym pasażerów i bagaż na określonych liniach 
transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Toruń;  
6) „obsługa pojazdu” – osoba kierująca pojazdem, konduktorzy 
i kontrolerzy. 
 
§ 2. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojazdach 
informację o przepisach porządkowych obowiązujących przy 
przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym  
na terenie Gminy Miasta Toruń w miejscu dostępnym  
dla pasażerów. 
 
§ 3.1 Pasażerowie zobowiązani są do podporządkowywania się 
uwagom, wskazówkom i poleceniom wydawanym przez 
kierujących pojazdami, pracowników nadzoru ruchu 
drogowego oraz konduktorów i kontrolerów. 
2. O rzeczach pozostawionych w pojeździe należy powiadomić 
kierującego pojazdem, który zobowiązany jest je zabezpieczyć 
a w przypadku podejrzenia, iż są to rzeczy niebezpieczne 
nakazać opuszczenie pojazdu przez pasażerów. 
 
§ 4. Rozmowa z kierującym pojazdem dozwolona jest jedynie 
podczas postoju pojazdu. 
 

Rozdział 2 
PRZEWÓZ OSÓB 

§ 5. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest 
tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach  
i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. 
 
§ 6. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych 
dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez obsługę 
czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. 
 
§ 7. W przypadku autobusu wyposażonego w urządzenie, 
umożliwiające ułatwione wsiadanie i wysiadanie, osoby 
niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, mogą skorzystać z tego urządzenia pod 
warunkiem, że przed podjechaniem pojazdu na przystanek 
zasygnalizują zamiar odbycia podróży, albo przed 
opuszczeniem pojazdu poinformują o swoim zamiarze 
kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio 
oznaczonego przycisku.  

 
 
 
§ 8.1. Pasażer nie może zajmować miejsca w pobliżu 
kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole 
widzenia oraz utrudniający kierującemu prowadzenie 
pojazdu.  
2. Pasażerowie stojący podczas jazdy pojazdu powinni 
trzymać się uchwytów lub poręczy. 
 
§ 9. 1. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone  w pojeździe 
dla osób z dzieckiem oraz dla inwalidów powinien  
je zwolnić w razie zgłoszenia się osoby, dla której jest  
ono przeznaczone. 
2. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych  
w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, pasażer 
powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka     
w wyznaczonym miejscu.  
 
§ 10. Pasażer obowiązany jest bezzwłocznie po wejściu do 
pojazdu skasować bilet w pojazdach wyposażonych   
w kasownik i zachować go przez cały czas trwania podróży 
lub, jeżeli przewoźnik dopuszcza inny sposób uiszczenia 
opłat za przewóz, uiścić opłatę w sposób ustalony przez 
przewoźnika. 
 
§ 11. Biletu skasowanego nie wolno odstępować innej 
osobie. 
 
§ 12. Kierującemu pojazdem zabrania się: 
1) ruszania z przystanku przed zamknięciem wszystkich 
drzwi; 
2) prowadzenia rozmów, spożywania posiłków, 
 palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych 
 (e-papierosów) i sprzedaży biletów w czasie jazdy. 
 
§ 13. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób: 
1) nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio;  
2) mogących zabrudzić innych podróżnych; 
3) wzbudzających ogólną odrazę.  
 
§ 14. Pasażerom zabrania się: 
1) wsiadania, wskakiwania do pojazdu i wysiadania, 
wyskakiwania z niego podczas jazdy; 
2) jazdy na zewnętrznych częściach pojazdu; 
3) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy; 
4) nieuzasadnionego używania sygnału zatrzymania; 
5) wsiadania do pojazdu po sygnale odjazdu; 
6) przebywania w kabinie kierowcy lub motorniczego podczas 
jazdy; 
7) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego 
urządzeń i wyposażenia; 
8) wychylania się z pojazdu, jazdy na stopniach i opierania się 
o drzwi w czasie jazdy;  
9) wyrzucania w czasie jazdy lub na postoju jakichkolwiek 
przedmiotów z pojazdu; 
10) spożywania artykułów żywnościowych mogących 
zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze 
pojazdu;  
 
 

 
 

 
11) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach; 
12) palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych  
(e-papierosów); 
13) zakłócania spokoju w pojeździe w szczególności poprzez granie 
na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników itp.;  
14) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów  
na szkody lub obrażenia; 
15) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 
publicznych. 
 

Rozdział 3 
PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT 

§ 15. Bagaż należy przewozić w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe.  
 
§ 16. Na miejscach przeznaczonych do siedzenia nie wolno 
umieszczać bagażu i zwierząt. 
 
§ 17. 1. Pasażer ma obowiązek nadzorować w czasie podróży bagaż 
ręczny i zwierzęta. 
2. Pasażerowie po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odstępują  
od drzwi w celu ich bezpiecznego zamknięcia.  
3. Przewóz zwierząt dozwolony jest pod warunkiem, że nie zachowują 
się one agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów  
i przewożone są  w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz 
bezpieczeństwo pasażerów. 
4. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie 
ważny dokument poświadczający aktualność ustawowo wymaganych 
szczepień weterynaryjnych.                                                                
 
§ 18. W pojazdach nie wolno przewozić rzeczy niebezpiecznych 
 i przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę osobom, mieniu, 
zanieczyścić pojazd np.: 
1) ostrych narzędzi; 
2) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, 
radioaktywnych, trujących; 
3) otwartych naczyń ze smarami, farbami. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§ 19.1. Odpowiedzialność przewoźników i pasażera z tytułu 
zawarcia umowy przewozu reguluje ustawa z dnia 15 listopada  
1984 r. Prawo przewozowe, a w sprawach nie unormowanych w niej 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Skargi i wnioski pasażerów przyjmowane są w siedzibie 
przewoźników w dniach roboczych od poniedziałku do piątku 
włącznie, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych wolnych  
od pracy przypadających w wyżej wymienione dni. 

   3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 

 
WYCIĄG Z USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 

 
Art.15.1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie. 
2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi  
w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu  
lub usunięte ze środka transportowego. 
3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające 
zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka 
transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia 
społecznego. 
 
Art.16.1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na 
przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych 
określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego 
transportu zbiorowego warunków dostępu do środka 
transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie 
miejsca w środku transportowym. 
 
Art.18.1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie 
jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające 
jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz 
zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca 
przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków 
transportowych (przewóz zastępczy). 

 
Art. 33a.1. Przewoźnik lub organizator publicznego 
transportu zbiorowego albo osoba przez niego 
upoważniona, legitymując się identyfikatorem 
umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać 
kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. 
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu 
przewozu przewoźnik lub organizator publicznego 
transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona 
pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową 
albo wystawia wezwanie do zapłaty. 
7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu 
zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo: 
1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania 
dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości 
podróżnego; 
2) w razie niezapłacenia i nieokazania dokumentu – ująć 
podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub 
innych organów porządkowych, które mają zgodnie  
z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia 
czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;  
3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument 
przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu 
bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony 
– zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go 
prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy 
dokumentu. 

 
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia 
funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny 
obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w 
innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora 
publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego 
upoważnioną.  
 
Art. 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu 
osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, 
odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, 
umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze 
grzywny.  

 
Art. 87c. Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a następuje   
w trybie Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.  
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