
Regulamin przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego 
w komunikacji gminnej Gminy Olsztyn 

  

§ 1  

1. Regulamin przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji 
gminnej Gminy Olsztyn, zwany dalej Regulaminem, określa: 

1) zasady przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego 
i nadzorowanego przez Gminę Olsztyn; 

2) uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu. 

 

§ 2  

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) pojazd – środek transportu wykorzystywany w lokalnym transporcie zbiorowym; 

2) przewóz – transport osób, bagażu i zwierząt; 

3) Organizator – Gmina Olsztyn, będąca organizatorem przewozów w ramach 
lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji gminnej; 

4) Operator – przedsiębiorstwo wykonujące na podstawie umowy zawartej 
z Organizatorem usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego; 

5) pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami 
określonymi  w § 4); 

6) przystanek komunikacyjny – oznakowane właściwymi znakami drogowymi 
miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na 
danej linii komunikacyjnej oraz miejsce, w którym umieszcza się informacje 
dotyczące godzin odjazdu środków transportu; 

7) rozkład jazdy – określony na podstawie Prawa przewozowego plan kursów 
pojazdów, podawany do publicznej wiadomości poprzez określenie planowanych 
godzin odjazdu pojazdu z przystanków komunikacyjnych z tolerancją 
przyspieszenia do 1 minuty lub opóźnienia do 3 minut. 

§ 3  

1. Organizator dąży do zapewnienia możliwie najlepszej jakości usług przewozowych 
środkami lokalnego transportu zbiorowego. 

2. Zasady zdefiniowane w Regulaminie obowiązują w szczególności organizatora 
przewozów, pasażerów, pracowników prowadzących pojazdy oraz Operatora. 

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawa 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, uchwały Rady 
Gminy Olsztyn oraz zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn. 

 



§ 4  

Zawarcie umowy przewozu następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu. 

§ 5  

1. Do obowiązków Organizatora należy: 

1) zapewnienie określonego poziomu jakości i standardu usług przewozowych 
świadczonych przez Operatora; 

2) nadzór nad własną i będącą w użytkowaniu operatorów infrastrukturą 
przystankową. 

2. Do obowiązków Operatora należy: 

1) zapewnienie pasażerom bezpiecznego przejazdu; 

2) zapewnienie pasażerom kompetentnej i kulturalnej obsługi; 

3) realizacja wymogów i obowiązków wynikających z zawartej z Organizatorem 
umowy; 

4) przekazanie pracownikom i zobowiązanie ich do umieszczania w widocznym 
miejscu identyfikatorów służbowych, zawierających: 

 nazwę Organizatora, 

 numer identyfikacyjny pracownika, 

 datę wystawienia i okres ważności, 

 zakres upoważnienia, 

 podpis przedstawiciela Organizatora, 

 pieczęć Organizatora. 

 

3. Pasażer ma prawo do przejazdu środkami komunikacji gminnej w sposób 
gwarantujący jego bezpieczeństwo. 

4. W trakcie wsiadania do pojazdu, przebywania w pojeździe i wysiadania z pojazdu 
pasażer ma obowiązek stosować się do napisów i piktogramów o charakterze 
porządkowym, które umieszczono wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz poleceń / 
komunikatów porządkowych, wydawanych przez prowadzącego pojazd. 

§ 6  

Opłaty od pasażerów za świadczenie usług przewozowych nie są pobierane.  

§ 7  

1. Skargi, reklamacje, odwołania i wnioski wynikające z realizacji usług  w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego rozpatruje upoważniony przedstawiciel 
Operatora. 

2. Skargi, reklamacje, odwołania i wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane 
pisemnie na adres pocztowy bądź adres poczty elektronicznej Operatora. 

3. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji następuje w terminie 30 dni od jej złożenia. 


