Projekt
z dnia 9 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków
2 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków
2 w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Dyrektorowi Miejskiego
Zarządu Nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..............
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia....................2019 r.
Regulamin korzystania z obiektu Dworca Autobusowego
I. Postanowienia ogólne
1. Dworzec przeznaczony jest do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników
drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy lub transportem drogowy osób.
2. Zarządcą
ul. 1 Maja 55.

obiektu

jest

Miejski

Zarząd

Nieruchomości

w Jastrzębiu-Zdroju

z siedzibą

przy

3. Obiekt Dworca czynny jest od godz. 6.00 do godz. 22.00 (jeśli Zarządca obiektu nie ustanowi inaczej).
II. Prawa i obowiązki podróżnych
1. Podróżny ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących
przepisów prawa.
2. Podróżny odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w obiekcie Dworca Autobusowego.
3. Obsługa obiektu oraz służby porządkowe mają prawo usunąć z Dworca osoby:
a) zachowujące się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem,
b) uciążliwe dla podróżnych,
c) niestosujące się do wezwań obsługi Dworca,
d) nietrzeźwe,
e) niespełniające wskazanych w regulaminie warunków,
f) niestosujące ogólnie przyjętych zasad higieniczno-sanitarnych.
III. Zasady postępowania w przypadkach ewakuacji obiektu
1. W przypadku konieczności ewakuacji obiektu (pożar, zagrożenie atakiem terrorystycznym itp.) wszelkie
osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wykonania poleceń koordynatora ewakuacji, a także
funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Żandarmerii Wojskowej i ochrony obiektu.
2. W przypadku przeprowadzonej ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań organom
porządkowym i ratowniczym.
3. Telefony alarmowe:
a) tel. ratunkowy 112,
b) Policja 997,
c) Pogotowie Ratunkowe 999,
d) Straż Pożarna 998.
IV. Postanowienia porządkowe
1. Na Terenie Dworca zabrania się:
a) niszczenia, dewastacji lub przywłaszczenia mienia, elementów wyposażenia itp.,
b) wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów (np. broni palnej, noży, ostrych narzędzi
itp.),
c) prowadzenia
działalności
akwizycyjnej,
w szczególności
na podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych,

polegającej

na

nakładaniu

d) zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób
korzystających z obiektu dworca,
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e) wprowadzania psów za wyjątkiem psa przewodnika (opiekuna) osoby niepełnosprawnej,
f) wykorzystania miejsc
i do innych celów,

do

siedzenia

przeznaczonych

dla

podróżnych

przez

inne

osoby

g) palenia tytoniu w budynkach Dworca, we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, we wszystkich pojazdach znajdujących się na terenie Dworca oraz na terenie
otwartym, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
h) używania otwartego ognia,
i) spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
j) wnoszenia i używania środków odurzających,
k) żebrania,
l) korzystania z łazienek do innych celów niż mycie rąk i twarzy (np. pranie odzieży, mycie obuwia, mycie
głowy bądź włosów, mycie nóg, golenia twarzy bądź innych części ciała, czy też kompleksowa toaleta ciała).
2. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie, Zarządca oraz obsługa obiektu
nie ponosi odpowiedzialności.
3. Regulamin do wglądu znajduje się w siedzibie Zarządcy oraz w budynku Dworca.

Id: 0A9008D3-B487-45D8-BADD-DAD114A3B78A. Projekt

Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym
określenie zasad korzystania z obiektu Dworca Autobusowego winno nastąpić w drodze uchwały podjętej
przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.
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