
Regulamin przewozów autobusem na linii komunikacyjnej nr 67R 

 

§ 1. 

1. Przejazdy autobusem na linii komunikacyjnej nr 67R odbywają się na podstawie taryfy biletowej zgodnej 

z obowiązującym cennikiem. 

2. Operator obowiązany jest zapewnić pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny oraz wygody 

i należytej obsługi podczas przewozu autobusem. 

 

§ 2. 

1. Każda osoba podróżująca (pasażer) korzystająca z przejazdu wyraża zgodę na warunki opisane w niniejszym 

regulaminie. 

2. Pasażer obowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń (wskazówek) kierowcy lub obsługi pojazdu. 

3. Osoba małoletnia musi być pod opieką osoby dorosłej. 

4. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie bezpośrednio lub pośrednio, względnie przez osobę pozostającą pod 

jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń przewoźnika 

i obowiązany jest pokryć całkowite koszty przywracania autobusu i urządzeń w nim zamontowanych do stanu 

poprzedniego oraz koszty przestoju pojazdu lub braku możliwości korzystania z innych elementów wyposażenia 

pojazdu na czas naprawy. 

 

§ 3. 

1. Rozkład jazdy linii nr 67R stanowi jedynie przybliżony harmonogram kursowania autobusu. 

2. Przystanki autobusu są wymienione w rozkładzie jazdy. 

3. Autobus nie zatrzymuje się na żądanie. 

4. Autobus jest przystosowany do przewozu pasażerów z wózkami (dziecięcymi, bagażowymi) oraz osób 

niepełnosprawnych. Autobus posiada przyczepę przeznaczoną do przewozu rowerów. 

 

§ 4. 

1. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz podczas przejazdu, pasażer zobowiązany jest stosować się do poleceń 

wydawanych przez kierowcę autobusu. 

2. Pasażer może zająć w autobusie tylko jedno miejsce dla siebie. 

3. W czasie jazdy autobusem pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien 

wyrzucać przez okna jakichkolwiek przedmiotów, oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu. 

4. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla 

współpodróżnych (tj. głośne się zachowywanie, niszczenie pojazdu, rozpychanie się, zaczepianie osób bez ich zgody, 

brudzenie itp.). 

5. Po zakończonym przewozie wszyscy pasażerowie mają obowiązek opuścić autobus na przystanku końcowym. 

6. Pasażer przewożący rower w przyczepie, zobowiązany jest do jego zabrania z przyczepy na przystanku, na którym 

wysiada. 

7. W autobusie obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez pasażerów i obsługę. 

8. Pasażer ma prawo dochodzić od Operatora odszkodowania za szkody wynikłe z winy Operatora, po uprzednim 

zgłoszeniu tego faktu kierującemu pojazdem. 

9. Pasażer ma prawo poszukiwać rzeczy zostawionej w pojeździe, zgłaszając okoliczność zgubienia w Biurze Rzeczy 

Znalezionych w siedzibie Operatora. 

 

§ 5. 

Obsługa autobusu może wstrzymać przejazd pojazdu ze względu na niewłaściwe zachowanie pasażerów a także usunąć 

z autobusu lub z obiektu przystankowego osoby: 

1) nieprzestrzegające niniejszego regulaminu i nie podporządkowujące się poleceniom (wskazówkom) obsługi 

autobusu, 

2) nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne, 

3) znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia, 

4) mogące zabrudzić inne osoby, oraz zanieczyścić wnętrze autobusu, 

5) osoby małoletnie bez opieki dorosłych. 

 



§ 6. 

1. Wewnątrz autobusu mogą być przewożone łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które: 

1) nie tamują przejścia, nie przeszkadzają pasażerom i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, 

2) są trzymane przez pasażera w ręku lub na kolanach, 

3) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji (pod siedzeniem). 

4) za rzeczy przewożone wewnątrz autobusu nie pobiera się opłaty. 

5) rzeczy nie spełniające kryteriów określonych w pkt 1 nie będą mogły być wniesione do pojazdu. 

2. W przyczepie przeznaczonej do przewozu rowerów, mogą być przewożone wyłącznie rowery, według następujących 

zasad: 

1) Osoba użytkująca przewożony w przyczepie rower, musi być jednocześnie pasażerem autobusu. 

2) Jednemu pasażerowi autobusu wolno przewozić w przyczepie dokładnie 1 rower. 

3) Przewożenie roweru w przyczepie nie jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z autobusu podczas danego 

kursu. 

4) Pasażer jest odpowiedzialny za odpowiednie przymocowanie roweru na przyczepie i jego zabezpieczenie poprzez 

przypięcie do stelaża w sposób uniemożliwiający kradzież lub dostęp osób postronnych do danego roweru. 

5) Rowery są ustawiane oraz zdejmowane z przyczepy przez pasażerów, pod nadzorem kierowcy, który ma prawo 

wskazać miejsce ustawienia danego roweru na czas jazdy. 

6) Kierowca autobusu zobowiązany jest do pomocy przy załadunku i rozładunku rowerów wyłącznie na prośbę 

pasażera. 

7) Kierowca autobusu nie odpowiada za uszkodzenia rowerów znajdujących się na przyczepie podczas 

wykonywanego kursu. 

8) Kierowca autobusu ma prawo odmówić przewozu roweru osobie, która nie spełnia jednocześnie postanowień 

punktów 1, 2 i 4. 

9) Kierowca autobusu ma prawo odmówić przewozu roweru w przypadku, w którym wszystkie miejsca 

przeznaczone do przewozu rowerów w przyczepie zostały wcześniej zajęte przez inne rowery. 

10) W przypadku braku możliwości prawidłowego zamocowania roweru (np. ze względu na nietypową konstrukcję 

roweru) kierujący autobusem ma prawo odmówić przewozu roweru. 

 

§ 7. 

1. Organizatorem przewozów na linii komunikacyjnej nr 67R jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. 

2. Operatorem świadczącym usługi przewozowe na linii komunikacyjnej nr 67R jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. 

3. Skargi i wnioski dotyczące organizacji i funkcjonowania linii komunikacyjnej nr 67R przyjmuje Miejski Zarząd Dróg 

i Transportu w Częstochowie. 


