
BURMISTRZ MIASTA
Golubie-Dobrzynia ZARZĄDZENIE NR 50/2022

woj.kujawsko-po BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dla pasażerów pojazdu elektrycznego „Elektrobus”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzasię, co następuje:
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Wprowadza się Regulaminu dla pasażerów pojazdu elektrycznego „Elektrobus” stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.

82

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia.

83

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza
Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie
wprowadzenia regulaminu dla pasażerów
pojazdu elektrycznego „Elektrobus”

Regulamin
dla pasażerów pojazdu elektrycznego „Elektrobus”
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1. Regulamin określa warunki obsługi pasażerówi bagażu.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Elektrobus-— 14-osobowy (Kierowca+ 13 Pasażerów) elektryczny pojazd wolnobieżny,
2) Właściciel — Gmina Miasto Golub-Dobrzyń,
3) Pasażer — osoba fizyczna, która podróżuje Elektrobusem,
4) Senior — Pasażer posiadający Ogólnopolską Kartę Seniora i/lub który ukończył 60 rok

życia,
5) Kierowca — kierujący Elektrobusem, przedstawiciel Właściciela,
6) Regulamin — Regulamin dla pasażerów pojazdu elektrycznego „Elektrobus”,
7) Wyznaczone miejsca — wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem)

6 miejsc w Elektrobusie przeznaczonych tylko dla Seniorów oraz osób z widoczną
ograniczoną możliwością poruszania się.

3. Pasażer z momentem wejścia do Elektrobusu zobowiązuje się przestrzegać Regulamin.
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1. Przejazd Pasażerów Elektrobusem odbywasię nieodpłatnie.
2. Każdy Pasażer, po wejściu do Elektrobusu, decydując się na przejazd, zobowiązuje się do

bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Kierowcę na
czas trwania przejazdu w Elektrobusie oraz w wyznaczonych miejscach postoju.

3. Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
stosowania się do poleceń Kierowcy lub Właściciela. W szczególności należy przez to
rozumieć zakaz wykonywania czynności zagrażające bezpieczeństwu jazdy Elektrobusu,
pozostałych Pasażerów lub niedozwolone w miejscach publicznych.

4. Kierowca lub Właściciel mają prawo odmówić lub usunąćz Elektrobusu Pasażera, który:
1) narusza porządek publiczny,
2) nie przestrzega Regulaminu,
3) wykazuje oznaki wskazujące na użycie alkoholu lub innych środków odurzających,
4) w jakikolwiek inny sposób jest uciążliwy lub stanowi zagrożenie dla pozostałych

Pasażerów Elektrobusu.
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W pierwszej kolejności do przejazdu Elektrobusem uprawnieni są Seniorzy oraz osoby
z widoczną ograniczoną możliwością poruszania się.
Seniorzy oraz osobyz widoczną ograniczoną możliwością poruszania się mogą zając każde
miejsce w Elektrobusie, przy czym w pierwszej kolejności winni zajmować Wyznaczone
miejsca, zaś pozostali Pasażerowie jedynie miejsca niewyznaczone.
Dziecko przed ukończeniem 13 roku życia może podróżować Elektrobusem wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej. Przyjmuje się, że osoba opiekująca się dzieckiem jest jej
rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną przez rodzica lub opiekuna
prawnego doopieki nad tym dzieckiem i tym samym ponosi odpowiedzialność w trakcie
przewozuzato dziecko.
Właściciel, ani Kierowca, w trakcie przewozu nie odpowiadają i nie ponoszą
odpowiedzialności za dziecko podróżujące Elektrobusem, które ukończyło 13 rokżycia.
Podczas przejazdu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia
papierosów oraz spożywania posiłków, z wyjątki sytuacji, gdy spożycie picia lub posiłku
wymagastan zdrowia Pasażera.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem przypadków wskazanychw$7 ust.
213.
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Właściciel oraz Kierowca nie odpowiadają za szkody w wyniku przerwy, opóźnienia
w ruchu Elektrobusu lub zmianą kierunku jazdy Elektrobusu, spowodowane siłą wyższą
lub powstałe w szczególności zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic,
zmianami organizacji ruchu lub zarządzeniami wydawanymi przez zarządcę drogi oraz
inne organy uprawnione do wydawania zarządzeńi poleceń o charakterze porządkowym
lub administracyjnym lub spowodowane działaniem, zaniechaniem osób trzecich lub
innymi okolicznościami, za które nie odpowiada Właściciel lub Kierowca.
Właściciel oraz Kierowca nie odpowiadają za rzeczy pozostawionew Elektrobusie — rzeczy
pozostawione zostaną przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie
Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Znalazca rzeczy pozostawionej w Elektrobusie
powinien powiadomić o jej znalezieniu Kierowcę i przekazać ją do Biura Rzecz
Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
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Wsiadanie do Elektrobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest, z wyjątkiem przypadków
uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, tylko na wyznaczonych miejscach postoju
ipo zatrzymaniu się Elektrobusu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby
opuszczające Elektrobusu.

. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
1) podczas ruchu Elektrobusu,
2) przed całkowitym otwarciem lub zamknięciem drzwi Elektrobusu.
Pasażerowie opuszczają Elektrobus na wyznaczonych miejscach postoju a także
obowiązani są opuścić Elektrobus:
1) gdy pojazd zakończył obsługę danego kursu,
2) na polecenie Kierowcy oraz innych upoważnionych osób.
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Zabrania się wychylania z Elektrobusu oraz wysiadania bez pozwolenia Kierowcy.
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Kierowca zobowiązany jest zatrzymać Elektrobus na wyznaczonych miejscach postoju,
jeżeli Pasażer komunikuje wolę opuszczenia Elektrobusu lub gdy na danym wyznaczonym
miejscu postoju znajdują się Pasażerowie. Pasażer zamierzający wysiąść na wyznaczonych
miejscu postoju obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym Kierowcę - czynność ta
powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne
zatrzymanie Elektrobusu na miejscu postoju.
Kierowca sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie chcące
opuścić Elektrobus opuściły go, a wsiadające są wewnątrz Elektrobusu. Zabronione jest
ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.
W przypadkach szczególnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie
przestępstwa, zakłócenie porządku, naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących,
Właściciel lub Kierowca uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu
skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, jednostki ratowniczo-
gaśniczej, placówki służby zdrowia. Kierowca uprawniony jest również do doraźnej zmiany
trasy przejazdu w przypadku wypadkulub czasowych zamknięć drogi.
W przypadku awaryjnej zmiany trasy Kierowca obowiązany jest do poinformowania
Pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.
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Pasażer może, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przewozić w pojeździe bagaż tylko
na własnych kolanach, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go na kolanach Pasażera i w
taki sposób, aby nie narażał na szkodę osób i mienia innych Pasażerów,nie zasłaniał
widoczności Kierowcy inie zagrażał bezpieczeństwu ruchu oraz nie powodował
naruszenia realizacji rozkładu jazdy.
Dozwolony jest przewóz psa na kolanach Pasażera pod warunkiem, że zwierzę nie
zachowuje się agresywnie oraz trzymane jest na smyczy i ma założone kaganieclub jest w
transporterze. Pasażer przewożący psa zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny
dokument poświadczający aktualność obowiązkowych szczepień psa.
Dozwolony jest przewóz na kolanach Pasażera, oprócz psa, także małych zwierząt
domowych (kot, chomik, itp.), jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu,
zapachu). Przewożone zwierzę powinno być umieszczone w pojemniku przeznaczonym
do przewozu zwierząt i zabezpieczającym przed wyjściem zwierzęcia i wyrządzeniem
szkody osobom trzecim (w transporterze), w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz
tych zwierząt.
Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do
siedzenia.
Przewożone zwierzęta winny być odpowiednio zabezpieczone na czas podróży.
Zabrania się przewożenia w Elektrobusie:
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Pasażerom przez zanieczyszczenie

lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzićlub zanieczyścić pojazd (np.
ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze
smarami, farbami, chemikaliami itp.),

2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym Pasażerom lub narażać ich na
niewygody,
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3) przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów

niebezpiecznych,
4) rowerów, motorowerów, skuterów, hulajnóg lub hulajnóg elektrycznych, itp.,
5) wózków rowerowych,
6) wózków transportowych, z wyłączeniem toreb - wózków zakupowych,

7) zwierząt innych niż wskazanychwust.2-3.
7. Na żądanie Kierowcy, Właściciela lub osoby upoważnionej Pasażer jest obowiązany:

1) umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania

z Elektrobusa,
2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone

w sposób sprzecznyz postanowieniami ust. 2-5,
3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty

określone w ust. 6.
8. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Pasażer ponosi

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Właścicielowi, Kierowcy, Pasażerom lub

innym osobom, w związku z przewożeniem zwierzęcia lub bagażu. Kierowca oraz

Właściciel nie odpowiadają za szkody spowodowane Pasażerowi w związku z przewozem

bagażui zwierząt.
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Regulamin podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, a na podstawie

"niniejszego regulaminu sporządzone zostaną wyciągi, które podane zostaną do wiadomości

publicznej poprzez umieszczenie ich w Elektrobusie.

89
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie

obowiązujące, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

MARZENA RUMIŃSKA
ń . Zum.a L,
RADCA PRAWNY

TR-1083
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