
ZARZADZENIE NR^®.^*?2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GORA

z dnia M. sierpnia 2018 r.

»■
w sprawie regulaminu przewozu osob, rzeczy, zwierz^t i bagazu

w pubiicznym transporcie zbiorowym.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1983) oraz art. 47 w zwi^zku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o pubiicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z p6zn. zm.'') oraz art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pdin. zm.^*) zarz^dza sif, co
nast^puje:

Rozdziat 1

Przepisy ogdine

§ 1. 1. Regulamin przewozu os6b w pubiicznym transporcie zbiorowym wykonywanym przez

Miejski Zaktad Komunikacji w Zieionej Gdrze, zwany dalej jegulaminem przewozu", okreSIa warunki:

1) przewozu osob, rzeczy, zwierz^t i bagazu;

2) obstugi podrdznych, w tym kontroli bitetowej.

2. Warunki obstugi podrdZnych w zakresie Zieionogdrskiej Karty Miejskiej, w szczegdInoSci:

uzyskania, uzytkowania, dotadowania, kontroli, zasady wtaSciwego postugiwania si^ kart^ okredia

odr^bne zarz^dzenie.

§ 2. Regulamin przewozu obowi^zuje na terenie Miasta Zielona Gdra oraz gminy Zabdr, ktdra

powierzyta Miastu Zielona Gdra realizacjf zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

na liniach podmiejskichi t^cz^cycti Miasto Zielona Gdra z niektdrymi miejscowoSciami gminy w ramach

zawartego porozumienia mifdzygminnego^.

§ 3. 1. W autobusacti przewoZ^cych osoby stosuje sif Srodki techniczne umoziiwiaj^ce

rejestracj? obrazu - monitoring.
2. Administratorem danychi osobowych z monitoringu jest dyrektor Miejskiego Zaktadu

Komunikacji w Zieionej Gdrze. Szczegdtowe zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu

okreslaj^odr^bne przepisy.

§ 4. Uzyte w zarz^dzeniu okreSlenia oznaczaj^:

1) MZK - Miejski Zaktad Komunikacji w Zieionej Gdrze - samorz^dowy zaktad budzetowy
dwiadcz^cy ustugi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze okreSlonym w § 2

z siedzibsi przy ul, Chemicznej 8 w Zieionej Gdrze;

" Zmiany tekstu jednolrtego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 660
1907.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostafy ogtoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
Porozumienie mi^dzygminne opublikoware w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 197, z 2013 r.
poz. 94, z 2014 r. poz 176, z 2015 r. poz. 220, z 2016 r. poz. 482, z 2017 r. poz. 368 oraz z 2018 r. poz. 161

12.



2) Zielonogdrska Karta Miejska („ZKM") lub e-karta - bezkontaktow^ elektroniczn^ kartf b?d^c^

noinikiem biletbw elektronicznych zgodnie z odr^bnym zarz^dzeniem.

Rozdziat 2

Warunki przewozu osob i bagazu

§ 5. Do przejazdu pojazdami MZK upowaZniaj^bilety:

1) elektroniczne zgodnie z odrfbnym zarz^dzeniem;

2) papierowe z nadrukiem „MZK Zieiona Gdra",

3) z aplikacji mobilnej z logo MZK Zieiona Gbra.

§ 6.1. Bilet papierowy musi byt skasowany,

2. Bilet elektroniczny wymaga kazdorazowego zarejestrowania przejazdu przez zblizenle e-karty

do kasownlka/czytnika zgodnie z odr^bnym zarz^dzenlem.

3. PasaZer korzystajqcy z aplikacji mobilnej na obowl^zek zakobczyc proces jego zakupu

I skasowania niezwiocznie po ruszenlu pojazdu z przystanku, na ktdrym pasaZer wsiadt.

§ 7. 1. Kazdy podroZny zobowiq_zany jest posiadat waZny bilet przez caty czas jazdy I okazywac

go na Z^danie osoby uprawnlonej do kontroll blletbw.

2. Za nIewaZny uznaje sif bilet papierowy:

1) jednorazowy, nieskasowany, zabrudzony lub znlszczony w stopniu uniemoZllwlaj^cym

stwierdzenle waZnoScI blletu przez kontrolujqcego;

2) 0 wartosci nizszej, niZ przewlduje taryfa obowlaizuj^ca na danej llnll;

3) otrzymany od wysladaj^cego pasaZera,

4) skasowany po rozpocz^clu kontroll biletbw.

3. Za niewaZny uznaje sif bilet elektroniczny - jednorazowy b^dZ okresowy bez

zarejestrowanego przejazdu - zgodnie z odr?bnym zarz^dzenlem.

4. Za niewaZny uznaje sl§ bilet z aplikacji mobilnej - w przypadku nlezakonczonego procesu

zakupu I skasowania po ruszenlu pojazdu z przystanku, na ktbrym pasaZer wsladi.

§ 8. 1. PasaZer moZe przewozic w pojazdach bagaZ, w tym rdwnleZ rower, I zwlerz^ta, jezell

istnleje mozllwoSd umleszczenia bagaZu I zwierz^t w pojezdzle tak, aby nie utrudniaiy przejScIa 1 nie

naraZaly na szkod? osob I mienia Innych pasaZerbw, nie zaslaniaiy widocznosci obsiudze pojazdu, nie

zagraZaiy bezpleczenstwu ruchu.

2. OdpowiedzlalnoSd za ewentualne szkody I zanieczyszczenia powstate przy przewozle bagaZu,

roweru i zwlerz^t ponosi pasaZer,

§ 9. 1. W czasle przewozu pojazdami MZK dzlecka w wdzku dzieci?cym, jeZeli nie jest ono

przypl^te szelkami zabezpieczaja.cyml przed wypadni?ciem, opiekun jest zobowicizany wyj^d

je z wdzka.

2. Za bezpleczertstwo przewozonego dzlecka odpowiada rodzic lub opiekun.

Regulamin przewozu osdb i bagazu autobusami MIeJskiego Zakiadu Komunikacji w Zielonej Gdrze 2



3. W6zki dzieci^ce mozna przewozic w wyznaczonym miejscu, obok automatu biletowego

w cz^Sci srodkowej pojazdu.

4. Niezb^dne jest przypi§cie wbzka paskami umieszczonymi przy por^czy. Wozek nalezy tak

umieScid w pojezdzie, aby nie powodowat uszkodzenia pojazdu, aby nie byJ narazony na zniszczenie

i nie powodowai utrudnienia innym podrbZnym.

§ 10.1. Wdzki inwalidzkie, mozna przewozid w kazdym pojezdzie.

2. Wozki inwalidzkie moZna przewozii w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem wewn^trz

pojazdu.

3. Wozek inwalidzki nalezy zabezpieczyd pasami bezpieczenstwa w pojazdach, ktore s^ w nie

wyposazone.

4. W pojazdach niewyposazonych w pasy bezpieczenstwa wozki inwalidzkie zajmuj^ miejsce

przeznaczone dia osoby na wozku przy odpowiedniej por^czy. Wbwczas wbzek nalezy tak umieScid w

pojezdzie, aby nie powodowat zagrozenia zardwno dIa osoby niepelnosprawnej, jak i innych

podrdZnych ani uszkodzenia pojazdu.

§ 11. W trakcie wsiadania do pojazdu. przebywania w pojezdzie i wysiadania z pojazdu pasazer

ma obowi^zek stosowad si? do napisdw i piktogramdw o charakterze porz^dkowym, ktore

umieszczono wewn^trz i na zewn^trz pojazdu oraz poiecert / komunikatow porz^dkowych,

wydawanych przez prowadz^cego pojazd.

§ 12. 1. Pasazer wsiada do pojazdu i wysiada z pojazdu wyl^cznie na przystankach

komunikacyjnych.

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach (przerwa w ruchu, awaria pojazdu, polecenie

sluZb porz^^dkowych, i inne) prowadz^cy pojazd moze umoZliwid pasaZerom jego opuszczenie poza

przystankami. W takim przypadku prowadz^^cy pojazd i pasaZerowie zobowi^zani sg_ do zachowania

najwyzszej ostroznodci.

3. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak zagrozenie bezpieczehstwa, zdrowia lub zycia,

popelnienie przest§pstwa, raZ^ce naruszenie przepisow porz^dkowych lub inne powazne zaWOcenie

porzqdku publicznego, obsluga pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu

skorzystania z pomocy odpowiednich sluzb, w szczegolnosci Policji, Strazy Miejskiej, jednostki

ratowniczo-gasniczej, jednostek stuzby zdrowia.

4. W przypadku zamiaru wejdcia do pojazdu lub wyjscia z pojazdu na przystanku

komunikacyjnym oznaczonym „N2" (na zsidanie) pasazer zobowi^zany jest:

1) stan^O na przystanku w miejscu widocznym dIa prowadz^cego autobus i po zatrzymaniu pojazdu

nacisnqc przycisk otwarcia drzwi albo,

2) nacisn^O w pojezdzie (odpowiednio wczedniej) przycisk sygnalizuj^cy zamiar wyjdcia z pojazdu

tak, aby prowadz^cy mOgI zatrzymaO autobus w strefie przystanku.

5. W przypadku zamiaru wejscia do pojazdu lub wyjdcia z pojazdu na przystanku komunikacyjnym

0 charakterze statym pasazer zobowi^zany jest:
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1) nacisn^i w pojezdzie przycisk sygnalizuj^cy zamiar wyjscia z pojazdu albo

2) nacisn^d, po zatrzymaniu pojazdu. przycisk otwarcia drzwi znajdujeicy sif na zewr»^trz.

6. Pasazer samodzielnie otwiera drzwi pojazdu wyposazonego w odpowiednio oznakowane

przycisk! do ich otwierania. Nie dotyczy to os6b niewidomych i niedowidz^cych, poruszajqcych si? za

pomoc^ biatej laski lub psa przewodnika.

7. Pasazer moze wsi^Sd do pojazdu albo wysi^Sd z pojazdu wszystkimi drzwiami, z wyj^tkiem

pojazdbw, w ktbrych w drzwiach przednich, z przyczyn technicznych, nie mozna zapewnid

swobodnego przejScia w obydwie strony. Drzwi w tych pojazdach specjalnie oznakowane,

okresiaj^c jednoznacznie, czy stuz^ do wsiadania, czy wysiadania.

8. Pasazer nie moze korzystad z drzwi stanowi^cych niezalezne wejscie do kabiny

prowadz^cego pojazd.

§ 13.1. Dopuszcza si? przewoZeniew pojazdach:

1) matych zwierz^t domowych pod warunkiem, 2e ich przewdz nie utrudni korzystania z pojazdu

innym pasaZerom:

2) psdw pod opiek^ dorostego podrdznego pod warunkiem, ze pies ma zatozony kaganiec (wyj^tek

stanowiq^ szczeniaki i psy niewielkich rozmiardw) i trzymany jest na smyczy; ponadto pasaZer

powinien posiadad przy sobie aktuaine ?wiadectwo szczepienia psa przeciwko w?ciekli^nie;

2. W przypadku osob niepetnosprawnych z psami asystuj^cymi maj^ zastosowanie odr?bne

przepisy.

§ 14.1. Bagazu i zwierz^t nie woino umieszczad na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

2. Nadzdr nad bagazem i zwierz?tami, ktdre podrdzny przewozi w autobusie naiezy do

podrdznego.

3. Pasazer ma obowi^zek prawidtowo ustawid, zabezpieczyd i nadzorowad w czasie przejazdu

przewoZone przez siebie rzeczy, w tym wdzki 0zieci?ce, rower oraz zwierz?ta domowe i ponosi

odpowiedzialnosc za szkody powstate na skutek ich przewoZenia.

4. W przypadku naruszenia przez pasaZera postanowieri ust. 1, 2 lub 3 i niereagowania na prosby

dotycz^ce podporz^dkowania si? obowi?^zuj?^cym przepisom kierowca lub kontroler biietdw maja.

prawo do wezwania pasazera do opuszczenia pojazdu. W przypadku niezastosowania si?

do powyzszego oraz braku reakcji na proSby obstugi, kierowca lub kontroler biietdw majq prawo

do skorzystania z pomocy Policji.

§ 15.1. Rower mozna przewozid:

1) w dni robocze od poniedziatku do pia.tku poza godzinami szczytu przewozowego;

szczyt przewozowy przypada w godzinach 7:00-10:00 i 13:00-17:00;

2) w soboty, niedziele i swi?ta bez ograniczeh czasowych.

2. Warunkiem przewozu roweru jest wolne miejsce w pojeZdzie przeznaczone na jego przewdz,

tj. miejsce obok automatu biletowego w cz?sci srodkowej pojazdu.
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3. Rower nalezy ustawic w taki spos6b, aby nie utrudniat pasazerom dost^pu do automatu

biletowego i nie powodowat zagroZenia dia podrdZnych oraz uszkodzenta pojazdu.

Rozdzial 3

Warunki obstugi podroznych

§ 16. Podrdzny niezwtocznie, tj. bezposrednio po wejSciu do pojazdu. zobowi^zany jest:

1) w przypadku biletu papierowego skasowad go:

2) w przypadku e-karty zaiogowad si? w systemie zgodnie z odr?bnym zarzq^dzeniem,

3) w przypadku biletu z aplikacji mobilnej - zakohczyd proces jego zakupu i skasowania

niezwtocznie po ruszeniu pojazdu z przystanku, na ktdrym pasazer wsiadt.

§ 17.1. W pojazdach MZK podrdznemu zabrania si?:

1) wsiadania - wskakiwania do autobusu i wysiadania - wyskakiwania w czasie zamykania si? drzwi

pojazdu oraz po sygnale dzwi?kowym poprzedzaj^cym zamkni?cie drzwi:

2) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy poprzez nieuzasadnione uzycie urz^dzenia awaryjnego

otwierania drzwi i wyskakiwania z pojazdu:

3) nieuzasadnionego uzywania sygnatu zatrzymania pojazdu:

4) tarasowania drzwi pojazdu;

5) wycbylania si? z pojazdu i opierania si? o drzwi podczas jazdy;

6) przewozenia broni, materiatdw wybuchowych, 2r?^cych, cuchn^cych i innych przedmiotdw

niestanowi^cych bagaZu w zwyczajowym jego poj?ciu (np. telewizory, praiki, loddwki, meble, itp.),

mog^cych w jakikolwiek sposdb utrudnid pozostatym osobom korzystanie z pojazdu powoduj^c

zabrudzenie odzieZy, uszkodzenie data podrdznych lub uszkodzenie pojazdu (ostre narz?dzia

i przedmioty, otwarte naczynia z farb^ lub smarem, itp,);

7) wsiadania do autobusu w odziezy mog^cej spowodowad zanieczyszczenie pojazdu lub innych

pasazerdw (np. odziez robocza z widocznymi siadami zabrudzer^);

8) spozywania artykuidw zywnodciowych, mog^cych zabrudzid innych podrdZnych lub wn?trze

pojazdu (loddw, frytek, itp.);

9) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urz^dzeh zaktdcaj^cych spokdj w pojezdzie;

10) palenia tytoniu, papierosdw elektronicznych (e-papierosdw), spozywania aikohoiu i srodkdw

odurzaj?^cych;

11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotdw z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;

12) wsiadania do pojazdu z zatozonymi lyZworoikami lub wrotkami;

13) wykonywania innych czynnodci niedozwolonych w miejscach publicznych;

14) Zebrania, prowadzenia handlu i akwizycji;

15) zanieczyszczania i zasmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urz^dzen i wyposaZenia;

16) przebywania w promieniu pracy skrzydet drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania

w bezpodrednim s^siedztwie drzwi sterowanych fotokomdrk^, w sposdb uniemoZliwiaj^cy ich

zamkni?cie;
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17) przebywania w kabinie prowadz^cego pojazd podczas jazdy (za wyj^tkiem os6b do tego

upowa2nionych, np. sfuzb nadzoru ruchu);

18) przebywania na przednim pomoScie, poza barierkami wyznaczaj^cymi przestrzeii dia pasazerow

1 ograniczania widocznosci prowadz^cemu pojazd.

2. W przypadku niezastosowania si? do ograniczert okreSlonych w ust. 1 oraz braku reakcji na

pro6by obsfugi, tj. kierowcy iub kontrolera biietow, maj^oni prawo do skorzystania z pomocy Poiicji.

§ 18.1. W pojazdach wyznaczone s^odpowiednio oznakowane (piktogramem) miejsca dIa osdb

0 specjalnych potrzebach - osdb z niepe^nosprawnoSci^ osdb starszych, kobiet w widocznej ciq^zy,

osdb z dzieckiem na r?ku, opiekuna z dzieckiem na wdzku oraz miejsce dia osoby na wdzku

inwalidzkim.

2. Pasazer, ktdry zajmuje miejsce okreSlone w ust. 1 zobowi^zany jest zwolnid to miejsce w

przypadku pojawienia si? osoby, dia ktdrej jest ono przeznaczone.

§ 19. PodrdZni stojspy w czasie jazdy powinni trzymad si? uchwytdw Iub por?czy.

§ 20. Podrdzny korzystaj^cy z bezptatnego przejazdu Iub z biletu uigowego w przypadku

korzystania z biletu papierowego jest zobowi^zany posiadad przy sobie i okazywad na kazde zc^danie

kontroluj?^cego waZny dokument uprawniaj?cy go do bezptatnego b?^dZ uigowego przejazdu.

§ 21.1. Osoby zagraZaj^ce bezpieczenstwu Iub porz^dkowi mog^ byd usuni?te z autobusu przez

Policj? b^dZ inne organy porz?^dkowe.

2. Osoby ucisiZliwe dia wspdtpodrdznych Iub odmawiaj?,ce zaptacenia naleZnodci za przejazd

mog?^ byd usuni?te z autobusu przez Policj? b^dZ inne organy porz^dkowe.

3. Podrdzny, ktdrego usuni?to z autobusu nie przystuguje zwrot poniesionych kosztdw za

przejazd.

§ 22. 1. Podrdzny, ktdry w czasie przejazdu zostat w jakikolwiek sposdb poszkodowany

w pojezdzie (uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie, zabrudzenie odzieZy itp.) zobowi^zany jest przed

opuszczeniem pojazdu poinformowad o tym zdarzeniu prowadz^cego pojazd.

2. Poszkodowany, Iub inna upowazniona przez niego osoba jest zobowi?,zana niezwiocznie

szczegdtowo opisac zdarzenie i dostarczyd ten opis do MZK (osobiScie, za poSrednictwem operators

pocztowego Iub poczt^elektroniczn?),

3. Dowodem potwierdzaj^cym zdarzenie jest m.in. zapis video z monitoringu wewn?trznego

w pojezdzie, ktdry MZK moze zabezpieczyd w ci^u maksymalnie 4 dni od daty zdarzenia.
4. Dokumentem uprawniaj?^cym w przypadku ewentualnych roszczed wobec MZK jest skasowany

bilet papierowy Iub zarejestrowanie przejazdu w systemie biletu elektronicznego zgodnie z odr?bnym

zarz?^dzeniem.
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§ 23. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu osobom podrbZujaicym tym pojazdem,

posiadaj^cym wazny papierowy bitet jednorazowy lub bilet eiektroniczny przystuguje prawo

kontynuowania podrozy na podstawie tego samego biletu nast^pnym pojazdem tej same] linil lub

pojazdem zastfpczym podstawionym przez MZK, a takze pojazdem innej linil, jad^cym w tym samym

kierunku co wczeSniej uszkodzony pojazd.

§ 24. MZK nie odpowiada za szkody spowodowane:

1) na skutek przerw w ruchu lub zmiany kierunku jazdy pojazdow spowodowanych wyZsz^,

zarz^dzeniami organbw porz^dkowych lub innych niezaleznych od MZK;

2) jazdsi bez trzymania si? przeznaczonych do tego uchwytow lub por?czy;

3} wsladanlem do pojazdu po sygnale odjazdu;

4) innyml zachowaniami wymlenlonymi w § 17 ust. 1.

§ 25. PodroZny odpowiada wobec MZK za zawinione przez siebie szkody powstate na skutek

uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.

Rozdziat 4

Warunki odprawy podrdznych, w tym kontroli biletowej

§ 26. Wsiadanle do i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tyiko na przystankach, po catkowitym

zatrzymaniu pojazdu.

§ 27. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli biletow kontrolerzy i kierowcy

autobusow MZK lub kontrolerzy wyspecjalizowanych firm dzialaj^cych na zlecenie MZK, posiadaj^cy

waZny identyfikator z fotografi^ i numerem stuZbowym.

§ 28. Kontroler w czasie kontroli musi posiadad Identyfikator umieszczony w widocznym dia

podroznego miejscu. W przeciwnym przypadku podrdZny ma prawo Z^dad od kontroluj^cego

okazania identyfikatora.

§ 29. 1. PodrdZny, ktdry nie posiada waznego biletu na przejazd, a jednoczesnie nie ma

odpowiedniej gotdwki na uiszczenie optaty dodatkowej lub odmawla zaptaty, zobowi^zany jest okazad

kontrolerowi dokument toZsamodci z fotografi^.

2. Obowi^^zkiem podrdZnego, ktdry zakupit bilet na przejazd z aplikacji mobilnej jest okazanie

urz^dzenia mobilnego z wydwietlonym potwierdzeniem zakupu i skasowania biletu - na z£|_danie osoby

uprawnionej do kontroli biletdw.

3. Brak dokumentu upowazniaj^cego do bezplatnego tub uigowego przejazdu upowaznia osoby

kontroluj^ce do natoZenia optaty dodatkowej.

§ 30. Kontrolujsicy jest zobowi^zany uzyskad dane personalne podrdZnego bez waZnego biletu

lob bez dokumentu uprawnlaj^cego do bezptatnego b^dZ uigowego przejazdu i wr?czyd mu wezwanie
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do zaplaty oplaty dodatkowej udzielaj^c jednoczefenie informacji co do miejsca i terminu jej uiszczenia

oraz sposobu sWadania reklamacji. Kontynuacja czynnoSci kontrolnych na przystanku, po wyjSciu

z pojazdu, jest mozliwa na proSb? kontrolowanego pasa2era w przypadku, gdy ustalono w pojezdzie

jego tozsamosc, jego zachowanie nie ma znamion agresji, a stan kontroli pozwala na wyjScie

z pojazdu catego zespotu kontrolerskiego.

§ 31. Na wezwaniu do zaptaty kontroler wpisuje swdj numer stuzbowy, dat?, godzinf, numer linii,

miejsce rozpocz^cia kontroli, wysokoSd optaty za przejazd i optaty dodatkowej, powdd zaistniatej

sytuacji jako uzasadnienie swojej decyzji oraz numer biletu jednorazowego, jezeli pasazer bilet

jednorazowy okazat.

§ 32. Dane wpisane przez kontrolera pasaZer potwierdza wtasnor^cznym podpisem na druku

optaty dodatkowej.

§ 33. Oryginat optaty dodatkowej jako wezwanle do zaptaty otrzymuje pasaZer.

§ 34. Koszty dodatkowe zwi^zane z intenwencj^stuzb porz^dkowych ponosi podrdZny.

Rozdzial 5

Przepisy przejSciowe i kortcowe

§ 35. Podmiotem wtadciwym do przyjmowania skarg i reklamacji wynikaj^cych z realizacji ustug

w zakresle publlcznego transportu zbiorowego jest MZK.

§ 36. 1. Skargi i wnioski mozna sktadad od poniedziatku do pisitku w godz. od 8.00 do 16.00

w Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej przy ul. Bema nr 5 w Zielonej Gbrze, b^dz w siedzibie

MZK w Zielonej Gorze, ul. Chemiczna 8 od poniedziatku do pig.tku w godz. od 8.00 do 14.00,

nr tel. 68 45 20 450-453 oraz drogq, elektroniczn^ na adres e-mail:mzk@mzk.zQora.Dl.

2. Skargi i reklamacje s^ rozpatrywane w ci^u 30 dni od daty wptyni^cia do MZK skargi.

§ 37. 1. W terminie 30 dni pasaZerowi przystuguje prawo do ztoZenia odwotania od natoZone]

optaty dodatkowej.

2. Odwotania od natozonych optat dodatkowycti rozpatruje dyrektor podmiotu upowaznionego do

kontroli biletdw.

3. Ostateczn^ decyzjf w sprawie uiszczenia optaty dodatkowej podejmuje Dyrektor MZK.

4. Reklamacje ztoZone po terminie pozostawia si? bez rozpoznania.

5. Reklamacje ztoZona powtdrnie, a oparta na tym samym stanie faktycznym zostanle

pozostawiona bez rozpoznania.

Regulamin przewozu osob i bagazu autobusami Miejskiego Zakfadu Komunikacji w Zielonej Gdrze



6. Reklamacje od opiat dodatkowych natozonych przez operatora lub inny uprawniony podmiot

nalezy skladad, uwzgl^dniaj^c terminy i sposoby okreslone na druku wezwania do zaplaty

wystawionym przez uprawnionego kontrolera biietdw, operatora lub inny podmiot upowainiony.

§ 38. Skargi i reklamacje nie rozpatrzone ostatecznie do dnia weJScia w zycie zarz^dzenia

rozpatrywane na dotychczasowych przepisach.

§ 39. Trad moc zarz^dzenie nr 812.2017 Prezydenta Miasta Zielona G6ra z dnia 30 czerwca

2017 r. sprawie regulaminu przewozu osdb, rzeczy, zwierz^t i bagazu w publicznym transporcie

zbiorowym.

§ 40. Wykonanle zarz^dzenia powierza si§ dyrektorowi Miejskiego Zaktadu Komunikacji

w Zielonej Gorze, w tym publikacj? regulaminu przewozu zgodnie z przepisami o publicznym

transporcie zbiorowym.

§ 41. Zarz^dzenie wchodzi w Zycie z dniem 01 wrzeSnia 2018 r. i podlega publikacji w Biuletynie

Informacji Publicznej.
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