
UCHWAŁA NR 777/17 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym 
organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 5 ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 
uchwala się, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób i bagażu w publicznym 
transporcie zbiorowym środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia. 
2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) „bilet” – dokument uprawniający do korzystania przez pasażera z lokalnego publicznego 
transportu zbiorowego; 

2) „kierujący pojazdem” – osoba posiadająca uprawnienia, wyznaczona przez operatora 
do kierowania pojazdem;  

3) „kontroler biletów” – osoba upoważniona przez organizatora do kontroli dokumentów 
przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji miejskiej;  

4) „operator” – operator lokalnego publicznego transportu zbiorowego – podmiot wykonujący 
na zlecenie organizatora usługę lokalnego publicznego transportu zbiorowego w przewozach 
o charakterze użyteczności publicznej; 

5)  „organizator” – Gmina Miasta Toruń zapewniająca funkcjonowanie lokalnego publicznego 
transportu zbiorowego na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy 
zawartych porozumień międzygminnych;  

6) „pasażer” – osoba korzystająca z usług przewozowych operatora; 
7) „pojazd” – środek transportu wykorzystywany przez operatora;  
8) „przewóz” – transport osób, bagażu i zwierząt wykonywany przez operatora;  
9) „przystanek” – oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone 

do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej; 
10) "zwierzęta domowe" - zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 
 

Rozdział 2  
Przewóz osób 

 
§ 2.1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, 

po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. 
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest za zgodą kierującego 

pojazdem, nie wcześniej niż po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu 
technicznego pojazdu i zmianie tablicy informującej o kierunku jazdy.   

3. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.  
4. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer zobowiązany jest stosować się 

do napisów lub znaków graficznych (piktogramów) o charakterze porządkowym, w które 
wyposażony jest pojazd. 

5. W przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiedni przycisk oraz piktogram pasażer wsiadający 
oraz wysiadający zobowiązany jest samodzielnie otworzyć drzwi naciskając przycisk znajdujący 
się przy drzwiach. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232. 



6. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien o tym uprzedzić 
poprzez naciśnięcie przycisku „STOP” lub słownie poinformować kierującego pojazdem, a osoba 
zamierzająca wsiąść na takim przystanku – winna zasygnalizować zamiar w widoczny dla 
kierującego pojazdem sposób, dając znak podniesioną ręką. Wskazane czynności winny być 
dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. 

7. Zapisy ust. 5 i 6 nie dotyczą osób niewidomych i niedowidzących, poruszających się przy pomocy 
białej laski lub z psem przewodnikiem. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymania pojazdu 
na przystanku również w przypadku niezgłoszenia takiej potrzeby przez osobę niepełnosprawną. 

8. W przypadku autobusu wyposażonego w urządzenie umożliwiające ułatwione wsiadanie 
i wysiadanie osoby niepełnosprawnej, w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim, pasażer, 
który chce skorzystać z tego urządzenia powinien przed podjechaniem pojazdu na przystanek 
zasygnalizować zamiar odbycia podróży, dając kierującemu pojazdem znak podniesioną ręką, albo 
przed opuszczeniem pojazdu poinformować o swoim zamiarze poprzez naciśnięcie odpowiednio 
oznaczonego przycisku. 

9. Kierujący pojazdem, wyposażonym w system informacji dźwiękowej, sygnalizuje zamknięcie 
drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające 
są wewnątrz pojazdu. 

10. Pasażer po usłyszeniu sygnału dźwiękowego ma obowiązek odstąpienia od drzwi w celu ich 
bezpiecznego zamknięcia.   

11. Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na przystanku krańcowym lub na trasie, w przypadku 
gdy obsługa pojazdu wyda takie polecenie. 

12. Pasażer zobowiązany jest do podporządkowywania się uwagom, wskazówkom i poleceniom 
wydawanym przez kierującego pojazdem oraz kontrolera biletów. 

 
§ 3.1. Pasażer zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinien trzymać się uchwytów lub poręczy. 
2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym miejsca dla: 

1) osoby z dzieckiem na ręku oraz kobiety w ciąży; 
2) osoby niepełnosprawnej; 
3) osoby na wózku inwalidzkim; 
4) wózka dziecięcego. 

3. Osobom uprawnionym do korzystania z miejsca wymienionego w ust. 2 przysługuje 
pierwszeństwo w ich zajmowaniu.  

4. Pasażer zajmujący miejsce wydzielone, o którym mowa w ust. 2 ma obowiązek jego zwolnienia 
w razie zgłoszenia się osoby, której przysługuje pierwszeństwo w korzystaniu z tego miejsca.  

5. O ile w pojeździe niskopodłogowym nie ma osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 
inwalidzkim, pasażerowie zobowiązani są do umożliwienia ustawienia wózka dziecięcego 
na stanowisku dla osoby na wózku inwalidzkim. 

6. Pasażer zobowiązany jest ustawić wózek dziecięcy w taki sposób, aby nie stwarzać 
niebezpieczeństwa dla przewożonych w nim dzieci i innych pasażerów.  

7. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, 
a wózek musi być unieruchomiony oraz ustawiony równolegle i tyłem do kierunku jazdy. 

8. Pasażer z wózkiem dziecięcym zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim 
ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się takiej osoby i zajęcia innego 
bezpiecznego miejsca w pojeździe, w sposób zgodny z zasadami z ust. 6 - 7. 

 
§ 4. Pasażerom zabrania się:  

1) wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale zamknięcia drzwi; 
2) podchodzenia do krawędzi platformy przystanku w momencie podjeżdżania i odjeżdżania 

pojazdu; 
3) zajmowania miejsc stojących przy drzwiach; 
4) wychylania się z pojazdu w czasie jazdy; 
5) siadania na barierkach ochronnych, poręczach, uchwytach, podłodze i schodach; 
6) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, 

awaryjnego otwierania drzwi, używania sygnału zatrzymania; 
7) niszczenia wyposażenia pojazdu; 



8) zajmowania miejsca lub zachowywania się w sposób ograniczający kierującemu pojazdem 
widoczność lub w inny sposób utrudniający prowadzenie pojazdu;  

9) prowadzenia w czasie jazdy rozmowy z kierującym pojazdem; 
10) przebywania w pojeździe w czasie manewrów związanych ze zmianą kierunku jazdy 

na przystanku krańcowym; 
11) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu, a także wyrzucania w czasie jazdy lub podczas 

postoju jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu; 
12) spożywania artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub 

zanieczyścić wnętrze pojazdu;  
13) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 
14) zachowań, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę; 
15) przebywania w pojeździe w łyżworolkach lub wrotkach; 
16) palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych (e-papierosów) i nowatorskich 

wyrobów tytoniowych; 
17) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń emitujących dźwięki lub 

zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe; 
18) żebrania i prowadzenia handlu; 
19) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz 

materiałów reklamowych bez zgody operatora lub organizatora; 
20) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 

 
§ 5. Kierującemu pojazdem zabrania się: 

1) ruszania z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi w pojeździe; 
2) w czasie jazdy - sprzedaży biletów, prowadzenia rozmów, spożywania posiłków, palenia 

tytoniu, używania papierosów elektronicznych (e-papierosów) i nowatorskich wyrobów 
tytoniowych. 

  
§ 6. W przypadku niestosowania się do zasad przewozu osób ustalonych w § 2 - § 4 niniejszej 
uchwały kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu. 
 

Rozdział 3 
Przewóz bagażu i zwierząt 

 
§ 7.1. Pasażer może przewozić bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go 
w pojeździe, aby: 

1) nie utrudniał przejścia; 
2) nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów; 
3) nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem; 
4) nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.  

2. Pasażer obowiązany jest zdjąć plecak lub torbę o znacznych gabarytach i przewozić je w sposób 
nieutrudniający podróży innym pasażerom.  

3. Przewóz zwierząt dozwolony jest pod warunkiem, że: 
1) nie zachowują się one agresywnie;  
2) nie są uciążliwe dla pozostałych pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu); 
3) przewożone są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pasażerów; 
4) małe zwierzęta domowe z wyjątkiem małych psów - umieszczone są w koszach, skrzynkach 

lub klatkach zabezpieczających przed wydostaniem się i wyrządzeniem szkody; 
5) małe psy, przewożone nieodpłatnie, trzymane są na rękach; 
6) pasażer przewożący psa, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego 

podróżnego posiada przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność wykonanych 
u psa ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych; 

7) uiszczono opłatę za przewóz zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Torunia.  
4. Przewożony pies powinien być trzymany na smyczy, a pies rasy uznawanej za agresywną 

dodatkowo w kagańcu. Obowiązek przewożenia psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt, którym 



założenie kagańca niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów 
zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii. 

5. Osoba niepełnosprawna może wprowadzić do pojazdu psa asystującego. Warunkiem skorzystania 
z uprawnienia jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status 
psa asystującego i dokumentu poświadczającego aktualność wykonanych u psa ustawowo 
wymaganych szczepień weterynaryjnych.  

6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia. 
7. Pasażer ma obowiązek nadzorowania bagażu oraz zwierząt w czasie przewozu. 
8. Dozwolony jest przewóz roweru pod warunkiem umieszczenia go w pojeździe w sposób 

niepowodujący zagrożenia dla innych pasażerów, zanieczyszczenia ich odzieży, uszkodzenia oraz 
zanieczyszczenia pojazdu.  

9. Pasażer przewożący rower, zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim lub 
z wózkiem dziecięcym ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie zgłoszenia potrzeby przez osobę 
uprawnioną do korzystania z miejsca wydzielonego, a w razie braku możliwości kontynuowania 
przewozu w sposób ustalony w ust. 8 – do opuszczenia pojazdu wraz z rowerem.  

10. Zakazuje się przewozu w pojazdach rzeczy niebezpiecznych i przedmiotów, które mogą 
wyrządzić szkodę osobom, mieniu oraz zanieczyścić pojazd, w szczególności: 
1) ostrych narzędzi; 
2) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących; 
3) otwartych naczyń z cieczami, smarami. 

11. Pasażer, na żądanie innych pasażerów lub kierującego pojazdem zobowiązany jest do: 
1) opuszczenia pojazdu wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się 

w sposób uciążliwy bądź stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów lub przewóz jest 
wykonywany niezgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 3 - 7; 

2) opuszczenia pojazdu wraz z bagażem, którego przewóz jest zakazany zgodnie z ust.10 lub 
wykonywany niezgodnie z zasadami ustalonymi w ust.1 - 2 oraz 6 - 8. 

12. W przypadku niestosowania się do zasad przewozu ustalonych w ust. 1 - 11 niniejszej uchwały   
kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu. 
 

§ 8. Traci moc uchwała nr 55/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 7 poz. 638 i z 2014 r. poz. 2051).    

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

 


