
 

 

UCHWAŁA NR XI/139/19 
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506), 

w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 712), art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2016 z późn. zm.), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1983  z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się ceny biletów i inne opłaty za usługi przewozu osób w komunikacji gminnej realizowanej 

na terenie Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej 

na terenie Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. Ustala się regulamin przewozu osób i bagażu w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy 

Skawina, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina (Dziennik 

Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 2054) zmieniona uchwałą nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/228/16 Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do 

przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – 

Ochodza – Kopanka – Skawina (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 6891). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Ewa Masłowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 września 2019 r.

Poz. 6210



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/139/19 

Rady Miejskiej w Skawinie 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

CENY BILETÓW I INNE OPŁATY 

za usługi przewozu osób w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina 

I. Rodzaje i ceny biletów 

BILETY  JEDNORAZOWE 

Trasa przejazdu Bilet jednorazowy normalny* 
Bilet jednorazowy  

ulgowy* 

Pozowice – Skawina 
4,00 2,00 

Polanka Hallera – Skawina  

BILETY  MIESIĘCZNE 

 

Trasa przejazdu 
Bilet miesięczny ważny 

w dni robocze i wszystkie 

soboty* 

Bilet miesięczny ulgowy  ważny 

w dni robocze  

i wszystkie soboty* 

Pozowice – Skawina 
70,00 33,00 

Polanka Hallera – Skawina  

 

Trasa przejazdu 
Bilet miesięczny ważny  

we wszystkie dni miesiąca* 

Bilet miesięczny ulgowy ważny 

we wszystkie dni miesiąca* 

Pozowice – Skawina 
74,00 37,00 

Polanka Hallera – Skawina  

* ceny maksymalne 

II. Przewóz bagażu i zwierząt 

Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie. 

III. Opłata dodatkowa 

Lp. Powód nałożenia opłaty dodatkowej Wysokość opłaty dodatkowej 

1. przejazd pasażera bez ważnego biletu  
50 – krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego 

2. 
przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

przejazdu bezpłatnego lub ulgowego 
40 – krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego 

3. 
przewóz rzeczy wyłączonej z przewozu albo rzeczy dopuszczonej do przewozu na 

warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków 
20 – krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego 

4. 
spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny 
150 – krotność ceny najtańszego biletu   

jednorazowego normalnego 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/139/19 

Rady Miejskiej w Skawinie 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 

w komunikacji gminnej realizowanej 

na terenie Gminy Skawina 

I. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych: 

L.p. Osoby uprawnione 
Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający 

uprawnienie1 

1. 
Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, 

w którym kończą 7 rok życia 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument 

urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) 

umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka 

2. 
Uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Skawina, w okresie  

od 1 września do 30 czerwca 

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej 

wydana według wzoru określonego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania 

3. 

Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, 

w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu  

co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi 

sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku 

do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia  

24 roku życia w przypadku kontynuowania 

przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku 

w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 

w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe na 

terenie Gminy Skawina. Uprawnienie obejmuje dzieci 

i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia 

Karta Dużej Rodziny 

4. Osoby, które ukończyły 70 lat życia 
Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie 

wieku i tożsamości osoby uprawnionej 

5. 

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub całkowitą 

niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji 

lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji 

lub I grupą inwalidztwa wraz z opiekunem 

towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, 

z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności 

lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności 

do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności 

do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 

inwalidztwa z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

6. 
Osoby ze schorzeniem narządu wzroku wraz 

z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności:„04-O”, „O”, „§26 

pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku 

Niewidomych z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

7. 

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu kończyn 

dolnych z orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością 

do pracy lub II grupą inwalidztwa 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności: 

„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-

N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności 

do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz 

z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym 

niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn 

dolnych oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

8. 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

uczęszczający do szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, 

który podróżuje:- z uprawnionym, po uprawnionego lub 

po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie: 

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana 

uczniom ze stwierdzoną potrzebą kształcenia specjalnego 

z uwagi na niepełnosprawność a dla opiekuna: 

zaświadczenie, wydane przez placówkę 

do której uczęszcza uprawniony, określające nazwę 
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od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki 

oświatowej lub innej placówki specjalnej 

(wychowawczej, ośrodka terapii, zakładu opieki 

zdrowotnej, itp.) do której uczęszcza uprawniony 

i z powrotem (prawo to jest ograniczone do przejazdu 

najkrótszą drogą) 

i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego 

ucznia 

9. 

Dzieci do ukończenia 18 roku życia niepełnosprawne 

z powodu: schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia 

umysłowego, lub schorzeń narządu wzroku, 

lub schorzeń narządu ruchu, lub schorzeń 

neurologicznych wraz z opiekunem towarzyszącym im 

w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, 

z wpisem jednego z symboli przyczyny 

niepełnosprawności:- „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz 

z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”-„04-O”, „O”, „§26 

pkt 1 lit. h”-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”-„10-N”, „N”, 

„§26 pkt 1 lit. a” 

10. 
Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym 

z orzeczonym umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności:„01-U”, „U”, „§26 

pkt 1 lit. c”z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

II. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych: 

L.p. Osoby uprawnione 
Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający 

uprawnienie1 

1. 

Dzieci i młodzież od 1 października roku 

kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 

16 roku życia(nie dotyczy uczniów szkół podstawowych 

prowadzonych na terenie Gminy Skawina, w okresie 

od 1 września  

do 30 czerwca – uprawnionych do przejazdów 

bezpłatnych 

Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia 

2. 

Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,  ucząca się 

w szkołach publicznych lub niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim 

systemem oświaty – nie dłużej niż do ukończenia 

24 roku życia 

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw 

edukacji  narodowej lub kultury 

3. 

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 

całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą 

inwalidzką  

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej 

niezdolności do pracy lub orzeczenie  

o II grupie inwalidztwa z dokumentem  

umożliwiającym  potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

4. Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem 

lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny 

niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana 

przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida 

słuchu” 

5. 
 

Emeryci do ukończenia 70 roku życia 

Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub 

prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń 

emerytalnych wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

1  Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom 

tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone 

przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej. 

 

 

 

 

III. Uprawnienia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
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L.p. Osoby uprawnione 
Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający 

uprawnienie1 
 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE 
1. Posłowie i senatorowie Legitymacja poselska lub senatorska  

2. 
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik inwalidy 

wojennego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej 

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) 

zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy 

inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności 

do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy 

oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji 

3. 
Cywilne niewidome ofiary działań 

wojennych oraz przewodnik 

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań 

wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

 
PRZEJAZDY Z ULGĄ 50% 

1. 

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością 

równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre 

osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis 

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 

albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności 

do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane 

przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach 

2. 
Studenci studiów licencjackich, inżynierskich  

lub magisterskich 

Ważna legitymacja studencka wg wzoru określonego 

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  

3. 
Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów 

pracowników służb społecznych 
Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS 

II/183  

4. 
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką 

z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku 

z udziałem w działaniach poza granicami państwa 

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz 

z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego 

w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego 

oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu  

 

 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Ewa Masłowska 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/139/19 

Rady Miejskiej w Skawinie 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

 
w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina  

§ 1.  PRZEPISY OGÓLNE 

1. Regulamin regularnego przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji gminnej realizowanej 

na terenie Gminy Skawina, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje w pojazdach komunikacji gminnej. 

2. Przez "pojazd" rozumieć należy autobusy przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego, 

jak również osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz rowerów, w regularnej komunikacji 

gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ruchu 

drogowym. 

§ 2.  OBOWIAZKI PRZEWOŹNIKA 

1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa 

i higieny oraz do należytej obsługi przewozu. 

2. Pasażerowie korzystający z przewozów pojazdami, a także obsługa pojazdów i personel nadzoru, 

obowiązani są do przestrzegania Regulaminu. 

3. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią 

informacje dotyczącą czasu odjazdu z przystanku, trasy i kierunku jazdy, itp. 

4. W każdym pojeździe powinna znajdować się dokładna informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą 

kierować skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych. 

5. Przewoźnik nie odpowiada za powstałe szkody wskutek przerw w ruchu lub zmian trasy pojazdu, o ile 

spowodowane są siła wyższą, niezawinionymi przyczynami o charakterze techniczno-eksploatacyjnym, 

zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych właściwych organów. 

6. Podczas jazdy zabronione jest prowadzenie rozmów z pasażerami, używanie telefonu komórkowego, 

smartfonu, tabletu, itp. oraz spożywanie posiłków przez kierującego pojazdem. 

§ 3.  ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW 

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu 

przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. 

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności 

związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy. 

3. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, zabronione jest ruszanie 

pojazdem z przystanku przed ich zamknięciem. 

4. Pasażer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku "na żądanie", chcąc wsiąść do pojazdu powinien 

podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien zasygnalizować swój zamiar, z wyprzedzeniem 

umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu. 

5. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego 

uchwytów lub poręczy. 

6. Pasażerowie, którzy zajmują miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, 

obowiązani są do zwolnienia tych miejsc w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca 

te są przeznaczone. 

7. Przewóz osób na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych może odbywać się tylko na 

wyznaczonym miejscu w pojeździe. 

8. Wózek (dziecięcy, inwalidzki) oraz przewożone w nim dziecko (lub inna osoba) musi być odpowiednio 

zabezpieczone. 
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9. Przewoźnik, ani Kierowca autobusu komunikacji gminnej nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami 

niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną 

odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich. 

10. Nadzór nad przewożonym bagażem i wózkami oraz ich zabezpieczenie należy do podróżnego. 

11. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego 

pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu. 

12. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób: 

1) zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, 

2) uciążliwych dla innych pasażerów. 

13. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe: 

1) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia, 

2) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy, 

3) spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić 

wnętrze pojazdu, 

4) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie 

w inny sposób spokoju w pojeździe, w szczególności prowadzenia głośnych rozmów telefonicznych, 

5) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju, 

6) wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie, 

7) wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę, 

8) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 

14. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikającego z ust. 12 i 13, pozostają w pojeździe, 

obowiązane są go opuścić na wezwanie obsługi pojazdu, personelu nadzoru lub innych upoważnionych do tego 

osób. W przypadku, gdy będzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opóźnienie kursu, pasażer zostanie 

obciążony dodatkowymi kosztami. 

15. Pasażer ponosi wobec przewoźnika odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek 

uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych. 

16. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i używanie tzw. e-

papierosów oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych. 

17. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia w pojeździe, 

tak aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na uszkodzenia ciała i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniał 

widoczności kierującemu pojazdem. 

18. Dopuszcza się przewóz małych zwierząt w klatkach oraz psów w kagańcach (z wyłączeniem ras 

niebezpiecznych), z zachowaniem ostrożności, tak aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na uszkodzenia ciała 

i mienia innych pasażerów. 

19. Zabrania się przewożenia w pojazdach: 

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie, 

2) materiałów, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. otwartych pojemników ze smarami, farbami, 

olejami, itp.), 

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących albo innych 

materiałów niebezpiecznych, 

4) przedmiotów szklanych, niezabezpieczonych przed rozbiciem, 

5) przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów prawa. 

§ 4.  PRZYJMOWANIE SKARG I REKLAMACJI 
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1. Podmiotem właściwym do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na trasie gminnej komunikacji publicznej jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Skawina. 

2. Terminy rozpatrywania skarg i reklamacji zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postepowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096). 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe, 

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Ewa Masłowska 
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