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REGI]LAMIN

KoRZYSTANIA Z DwoRcÓw

AUToBUSoWYCH

PKS W RZESZOWIE S.A.
W Rzeszowieprzy ulicy Grottgera 1
w strzyźowie przy ulicy Witosa 16

s1
Podstawa prawna, przedmiot, oraz zakres stosowania regulaminu.
1. NiniejszyRegulaminwydanona podstawie:
a) Art. 384 $l i $2 Kodeksu CyłiJrrego;
b)Ań.4ust. 1 pkt 2 otazAfi. l 6 uŚt. 1i 3 Ustawyo publicznymtransporcie
zbiorowym(D2.U.2201I r.,Nr 5, poz. 13 ze zm.);
2. Uźlytew dalszej częściRegulaminu oloeślenia,,Dworce Autobusowe PKS,' lub ,,Dworce',
onĘezaJT
Dworzec AutobusowyPKS w Rzeszowie przy ulicy Grottgera1
Działkinr' 496/,7
' 496/8'483/18,9917
, 510/1położolew obrębie207 na których zrrajdująsię
budynek dworca: kasy bi|etowe.punkt jn|ormacjipasażerskiej.
poczekalnLa.wc. oraf /alokl
przystaDkowe,plac manewroty i plac przed bud}tkięm dworca.
Dworzec AutobusowyPKs w sfuz)zowię pŹy ulicy witosa 16
Działki nr. 1152/|' 1238l|.7potożonew obrębie 1- na których znajduj4się plac manevrowy wraz z
chodnikiem i stanowiskamiodjazdowymi' budynek dworca:pomieszczenie dyżumęgoruchu olaz
poczekalnia.
3.

właścicięlqn (uż}tkownikiem

wieczyst1tn)/podmiotem zaaądzającym

Dwolcami

Autobuso$}mi PKs jest PrzedsiębiofftwoKomunikacji Samochodowejw Rzeszowie S.A. z
siedzibą ul. Chmielniku 50' 3ó _ 016 Chmielnik (zwany dale| ,,zarządza]ąc|uljit,)
którę posiada
tytułprawrrydo wymierrionychnieruchomości
dworca autobusowęgo'
4' Przez stanowiskoodjazdowelub przyjazdowerozumiesię runnęIowane
mlejsce!pżeznaczone
do postoju autobusówcelernzabranialub wysadzeniapasaż€rów.
5. Prz ez miejscepostojowerczumie się tercn wyznaczonydo postoju autobusudłuŹszegońż postój
na stanowiskuodjazdowlrn.
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6' Regulamin obowiązujeprzewoźników,podróżnychoIM osoby towaŻyszącepodróżnym,oraf
wszelkie irureosoby korz}stającez dworca.

s2
Przepisy ogólne
1'Ustalasię następującezasadykolzyŚtania z Dwolców:
a) Do wjazdu na Dworce upmwnionesą
. pojazdynależące
do PKS w RzeszowieS.A.
. autobusyprzewoźńków, któtzy zawarli z PKs w Rzęszowie s.A. unowy na korz}6tanie z
Dworców,
. pojazdy najemców lokali znajdującychsię na terenachDworców na ęfas zaopatrzęiiaposiadający
stosownezezwolęniePKS w RzeszowieS.A.
. pojazdy osób fizyczrrych' prawnych i innych jędnostekorganizacinych wykonującychusługidla
najemców i PKs w Rfeszowie s.A. słuzącedo zaopatrzenią napraw, konserwacji. na czas
niezbednydo zrealizouaniarych funkcji. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Dlogowego, Żarrdarmeńi wojskowej, straży Pożarnej,
PogotowiaRatunkowęgo,staży Mięjskiej i innych słuŹbpublicznych.
b) Na terenieDworców obowiązujeograniczenieprędkoścido 5 lonĄr.
c) Zabronione jest wysadzanię i zabierania pasażerów poza stanowiskami pfzyjazdow}'rn i
odjazdowymiDworców.
d) Za wszęlkie szkody wyrządzone w zwiągku z ruchem lub postojem pojazdów, obsługą
przęwoźnik,chyba żę
podróżnychlub zachowanięmpŹęwoźnikaponosi pehą odpowiedzialność
szkodajęstnastępstwem
okoliczności,
za ldórę p.zęwoŹnikńe ponosiodpowiedzialności.
e) W przypadku zanjeczyszczeniaDworców p\'rrami €ksploatacyjnymi, nieczystościamistał}ani
lub w inny sposób powodującegokonięcznośćpodjęcia cą.Dnościmających na ceiu usuniecie
zar\ięczyszazęi!'osoba która dokonałatych zanieczyszczei' zobowiązanajest do uiszczenia opłaty
wskazanejw cenniku.
f) KoŹystającyz Dworców odpowiadaza dokonaneprzezsiebieolaz osobyi zwierzętapozostającę
pod jego bezpośredniąopieką uszkodzenia lub zanieczyszczenia autobusu lub Dworców oraz
zobowiązanyjest do uiszczenia opłatylvskManej w cenniku'
bez dozorui
g) PKs w Rzęszowięs'A. nie ponosiodpowiędzialności
za plzędmiotypozostawione
opieki na tęIęniepoczekalni oraz na pozostałynterenieDworców.
szyJdów'ogłoszeń'
h) Na tefenieDwolców obowiązujezakazumieszczaniajakichtoiwiek
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informacji,Ieklamolaz rozkładówjazdy bez uprzednięjzgody PKs w Rzeszowie S.A' \Ę,'rażonęJ
formie pisemnej.
i) Na telęnię Dworców obowiązuję zakaz plowadzenia w jakiejkolwiek formie działań
reklamowych,informacyjnych.handlowychlub innych nie związanychz korzystaniemz Dworców
zgodnie z niniejsz}łnRegulaminem,bez uprzedniej zgody PKS w Rzeszowię S.A. w}Tażonejw
formie pisemnej.
zasady:
2. Ponadtodla Przęwoźników
innychniżPKs w Rzęszowies.A. ustalasięnastępującę
a) Pzęwo:Żnik ubiegający się o korzystanie z Dwolców musi legitymować się licencją na
wykon}'u/aniękrajowegolub międzynalodowegoprzęwozuosób'
b) Przewoźnikubiegający się o kożystanie z Dworców składawniosek o podpisanieumo\łTna
korzystaniez Dworców, załączającdo niego rczKad jazdy .
c) PKs w RzeszowieS.A. po podpisaniuumowyna ko.zystanięz Dworców wylvięszaw gablocie
pźystanl(owej rozkłady jazdy z niezbędnyrni danymi dotyczącyni świadczonych usług
przewozowych,
d) Przewoznik, który zawarł z PKS w Rfeszowie S.A. umowę na korzystanie z Dwolców,
zobowiązanyjest
do:
. takiego korzystania ze stanowisk odjazdowych, przyjazdowegoi miejsc postojowych,aby inni
przewoźnicymog1iz nich kożystaó na równych prawach,
. kąŹdorazowegopowiadarnianiaPKS w Rfesfowie s.A. o zmianie rozkładówjazdy,
. teminowęgo Iegulowaniaopłatwyrikających z umowy na korzystaniez Dworców.
3' W przypadku nie przestzegania przęz pfzęwoźfikapostanowięńniniejszego Ręgllaminu lub
postanowień umowy na korzystanie z Dwolców' w szczegóinościw prz}padku opóŹnienia w
zapłacienależności
fa korzystanie z Dworców w}'noszącegoco najmniej jeden mięsiąc, PKS w
Rzeszowie S'A. ma prawo do natychmiastowegolozwiązania umo$T na korzystaniez Dworców.
4.PKS w Rzęszowies'A. możeodmówićzgodyna udostępnienie
Dwolców innemupfzewoźnikowi
i podpisaniaumowy z tym przewoźnikiemna koEystanie z Dworców w pż}padku,jężęli:
a) przewoźniknie legit}Ąnujęsię licencj4 przewozową o której mowa w ustawię o tranŚporcie
drogowyn,
b) kożystalię przez przewoźnikaz Dworców uniemożiiwi koŻystanie ze stanowisk odjazdowych
lub przyjazdovych przęwoźnikommając)mprawo korzystaniaz Dworców,
c) pźewoźnik
ma zamiarświadczyć
usługiprzewofowena tęj samejtrasie1w t)m sam}t1czasje.
lub w odstępieczasow}m nniejsz}Ąn niż20 minut przed odjazdeminnego autobusuZ Dwolców.
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zasady postępowaniaw przypadku ewakuacji dworcólv
l.w

p.z}padku wysĘ)ienia konięczności prowadzenia ewakuacji z terenu Dwolców, w

sfcfęgólnościw prz1padku fagoź.q\\adla zdrowia lub życia osób kożystających z DworńW
wszystkie osoby przebyłające na jego terenie zobowiązane są do vykon}nvania polecęń
koord)'rratoraewakuacji, a talrżęfunkcjonariuszyStrazy Pożamej,Policji. ŻandarmeńiWojskowej
omz PogotowiaRahrlkowego.
2.w prz}padl.uprzeprowadzarrejewakuacjiosoby przeb1,rłające
na terenieDwotców zobowiązanę
sądo zachowaniaspokoju,nie utrudniarriadziałańorganomporządkow}ani ńtowniczym.
3'W prz1padku wystą)ięnia na telenie Dworców zagrożęnia dla zdlowia lub życia osób
kofzystającychz Dworców należypowiadomićwłaściwe
sfużbypubliczne,t.1':
, Policja997
. Staz PoŹama998
. PogotowieRahlnkowe 999
. Tel. Rahrnkowy112

s4
Zasady odprawy,przejazdulub wjazdu na Dworce
1. Na Dworcachw ramachrealizacjiumów z przewoźnikami
PKS w RzeszowieS.A. zapewnia
obsługęw zal(Iesie:
a) udostąnieńa stanowiska do odprawy autobusó\ł w celu wysadzenia i zabrania pasaŹerów
zgodnie z przedłożon;tn,obowiązrjąc1m zęzwoleniem wraz z rozkłademjazdy uzgodnionyn z
PKS w RzeszowieSA.
b) umieszczenia w poczękalni Dworców i na stanowiskach odpraw autobusów informacji o
odjazdach i przy1azdachz godzinułt odjazdów, zgodnych z przedłożon1miprzęz p|zęwożnika
zefwole |amiŃ.rM z |o7*Jadafiijazdy,
c) infomowanie pasaŹerów za pomocą dworcowego systemu audiofonicznę8o o godzinach
odjazdów autobusów'
d) sprzedazyi przedspżedazybilętów w kasachbiletowych dwolców,
ę)udostępnienięmiejsc do parkowania,
Szczególowy zakres usfug regulujqindy.widua1ne
umowy z przewoźnikami'
2. Ustala się maks}'rnalnyczas postojuna stanowiskuodprawpodróżnych'który w1łrosi:
a) dla wysadzaniapasażelówna stanowiskudla pasażęrówwysiadających:
. 5 minut - autobusyobsfugującelegulamąkomunikacjęzwykłą
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. 10minut - autobusyobsługujące
regulam4komunikacjepośpieszną
. 10 minut - autobusyobsługujące
komunikacjęmiędz}narcdową
b) dla zabraniapasazerówna stanowiskachdla pasuelów wsiadających:
. 5 minut . autobusyobsługujące
regulam1komunikacjęzwykłą
. 10minut - autobusyobstugująceregulamąkomunikacjękrajowąpośpieszną
. 20 minut - autobusyobsługujące
komunikacjęmiędzynarodową
3. ZatządzającydworcamizaperłniaPrzewoźnikowimoŹliwość
bezpłatn€go palkowania na tęfęnię
dworów przez okes nię dłuższyniŹ 15 minut, tj' o1aes gwarantującydokonanię cz},rmości
związanychz obsługąjęgoautobusui kierowcy.
4.I<Ąi.donzo\,ły
p|ząLrzdlub wjazd Przewoźnikana Dworce AutobusowePKs , poza uzgodnion}Tn
z PKS w Rzeszowie S.A. rozkłademjazdy, albo bez wylaganego pisemnegouzgodnienia,
lpraunia zuządzającego Dworcami Autobusow}łni PKs do obciążęniaprzewoźnikaopłatąza
pozaplanowękorzystani€ z Dworców Autobuso\łTchPKS w wysokościoloeślonejw cenniku, za
kazdy nieplanowanypvejazó l wjazd laD,łtolce AutobusowePKS.
5. opłatyfa koŹystanię z Dworców Autobusowychw Rzeszowie i strzyżowieokJeślazałącznikdo
regulaminu.
6' opłaty za pozaplanowekofzystaniez Dworcow, o których mowa w ust. 4 sąpłatnena podstawię
wystawionejpżez PKs w Rfeszowie s.A. faktury w teminię 14 dni od dniajej \łrystawienia.
7. Przewoźńk,który ptzejeżdżdllbwjeżdżana Dworce Autobusowena warunkachokreślonychw
ust' 4, ponosi wyłącznąodpowiedziainość
za jakiekolwiek zdarzenia w1nikłez nie uzgodnion€go
wcześnieji nięlanowalego ptzejazól}w.1azdu
na Dworcę.
8. Pflewoźnik, o któI}m mowa w ust. 4, dokonując nieplanowanegoprzęjazdu lub wjazdu na
Dworce Autobusowe PKs, w}Tażat}Ąn sam}'rnzgodę na utrwalanie przejazdu lub wjzzdB pŻez
osoby upoważnionepźez PKS w Rfeszowie S.A. Za pomocą urządzeńfoto$afującychlub
filmujących,celem udokumentowaniaprzęz Zarządzającegoilościnieplanowanychprzejazdów lub
wjafdów na Dwolce.
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Zasadyruchu autobusówna Dworcach
1' Prawodo korzystaniaz Dworcówna zasadachninięjszegoRegulaminu,mają
przewoźnicy,
wył4cznie
którzy zawarliumowęz PKS w RzęszowieS'A' z zastzeżenięm
|4 ust-4.
2. Regulaminniniejszystanowiłbędzie,załącznik
do umowyo któręjmowaw ust.1'
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3. Umowa na kofzystanie z Dwolców zawalta pomiędzy PKS w Rzeszowie S.A. a przewoźnikiern
okeśla wysokość opłat za korz}stanie ptzez ptzevloźlika ze stanowisk odjazdowych,
przyjazdowegolub mięjsc postojowych'
4. Kierowca autobusu,który wjeżdżana terenDworców w ztviązkuz podjęciem
odprawypasażqów powinien:
kulsu,
a) zgłosićdyŹumernuprzybycie,w cell zatejestrowaniawykon}Ą]vanego
b) korzystaó z inj}astnrkturyDwolców zgodnie z ustalonądyspozycją która okeś1aczas i miejsce
podstawieniaautobusuw celu dokonania odprawy podróżnych w dan;tn kursie' a w pŹ}padku
opóŹnięniaprzyjafdu po szczegołowychustaleniachz dyżum}'rnruchuDwolca'
c) zabieraći wysadzaópasaŹerówwyłączniena stalowiskach obsfugipo&óznych,
d) respektowaćpolecenia sfużbdyżumychruchu lub dyspoz1torskichdotycząceobowiązującychna
telenie Dwolców fasad ruchu,porządkui befpieczeństwa.
5. Kjercwca autobusupodjeżdżając
do oznaczonychstanowiskautobusowychna telęnie Dwolców,
jest obowiązanyzmniejszyćplędkość,aw Iau'iepotłzebyzatzymać się, aby umożliwićkierowcy
innego autobusuwiei:dżającemuze stanowiskawłączeniesię do ruchu.
6. Ki€rowca autobusujest obowiązanyprzestrzęgaćprzy prowadzęniuautobusupżepisów ruchu
drogowego.
7' Na tercnięDworców zabraniasięwyprzedzania
wszelkichpojazdów'
s.Parkowanieautobusówna terenieDworców jest dozwolonewyłącznięw miejscachdo tęgo
wlznaczonych.
9. Zabrańa. się na terenie Dwolców wykonyłania napraw, w}azlrcaniaśmięcilub odpadów orau
mycia autobusów.
10. Kierowca autobusujest obowiązanyw czasie postoju zabezpieczyćpo1azdpŹed możliwością
jego uruchomieniaprzez osobęniepowołanąolaz fachować inne środkibezpieczeństwaniezbędne
do uniknięcia szkody lub w1padJ.rr'
podczas
ll.Przewoźnik ma obowiązekprzestrzeganiaprzepisów BHP i przeciwpożarowych
kożystaniaZ Dworców'
12.Zarządzającydstorcemnie ponosiodpowiędzialności
za niezawinionepzez niegouszkodzenia
autobusówi inrregomienia przewoŹników.
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Zasady poruszaniasię osób na Dworcach
1' Zabronionesą
a) ruchpieszychpozamięjscamido tęgowyznaczon)mitj' dlogamidla pieszych'
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b) wchodzęni€ m terenplacu manewlowegodla autobusów,
c) wchodzerriebezpośIednio
autobus.
Fzed nadjeżdżający
2. Dwolce p|zeznaczone są uyłącznie dla osób korzystających z usfug przewoźników'
posiadającychzgodęzarządcy Dworów na korzystaniez Dwolów.
3. PKS w Rzęszowię s.A. zastrzęga sobie możliwośóusunięcia z Dworców osób nie
przestrzegającychniniejszegoRegulaminu,powodującychzagrożeniedla życialub zdrowia innych
osób, osób uci4zliwych dla podróznychlub naruszającychzasadywspołżyciaspołęcznego.
4. Na terenieDworców zabraniasię w szczególności:
a) żebnnią
b) uź}'waniaotwartęgoognia,
c) palęniaw}'robówt}toniowych,
d) spożyłaniaalkoholu,
e) vnoszenia, uż}'rir'ania
lub sprzędawaniaśfodkówodurzających,
0 wnoszęnią uż}vania lub sprzedawaniabroni, amunicji i przedmiotówniębezpiecznych,
g) wnoszęniarzęęzy zabronionychna podstawieodrębnychprzepisów'
h) pozostawianiazwietfątbef dozoi! ofaz wprcwadzanialub wpuszczaniapsów bez kagńców i
smyczy oraz bęz al1ualnęgoświadęctwa
szczępięnia,
i) uszkadzania' niszczenia, dewastacjilub pr4.właszczaniamienia znajdującegosię na Dwolcach,
któregowłaścicielem
lub posiadaczem
sąPKS w RzeszowieS.A' lub inneosoby,
j) zanieczyszczania
i zaśmięcania
Dworcó\Ą.
k) wykorzyst}nvaniamiejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przęz irure osoby do
inrrychcelów'
1) zakłócania krzykiem lub im}ni

cz},rrnościamipoŻądku publicznego, spokoju lub dóbr

osobistychosób korzysta]ących
z Dqorców.
m) przebyvania na Dworcachw celach noclegowych,
n) prowadzeniadziatalrrości
akwizycyjnej polegającejw szczególnościna naktanianiupo&óznych
do kofzystania z okeślonychusługprzewozowych,
o) wykonywania czyrności stwajzających niebezpieczeństwo dla i.ycia lub zdrowia osób
koŹystaj ących f Dworców.
6. Kazda osoba przebyvającana terenieDwolców jest zobowiązanazapoznaćsię z niniejsz1'rn
Ręgulami ęm i pŹęstrzęgać
go'
7. PracownicyDworcówmająprawo:
a) w stosunku do osób naruszającychRegulamin Dworców do natyclxniastowegowezwania do
fapżestańa dzia]ań niezgodnychz postanowieniamiRegu]aminu,a w prz1padku nie ucz}Ąienia
zadośćternużądaniuwezwaćdo natychmiastowegoopuszczoniaDworców'
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b) w pr4padku uszkadzania,niszczenią dęwastacjilub przywłaszeania mtenia znajdującegosię
na Dworcach' którego właścicielem
lub posiadaczemjest PKS w Rzęszowie s.A., jak równięż w
Fz}padku kadzieży mienia podróżnych- zatŹynania sprawcyw celu nięfwłocznegoprzekazania
go Policji,

$7
Postanowienir porządkowe i końcowe.
1. w fakręsie związanymz przestrzeganiemzasad bezpieczeństwaw ruchu i pofz{dku na teręnie
Dworców Dyżumi Ruchu wspóĘracują z Policją strazą Miejską oraz inn1'rni właściw1mi
shrżbami,oĘanarni 1ubinst}tucjami.
2.W sprawach nieuregulowanychzastosowanie mają przspisy ustaw - Ustawa o publiczn}m
transporcięzbiorow}rn' Pmwo Przewozową Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeks Cywilny oraz
przęisy.
irLnewłaściwe
3. NiniejszyRegulaminkoŹystaniaz Dwolców wchodziw życiez dnięm 1grudnia2014r.
Traci moc UchwałaZarzą r ft f8/2073 z dnia 29.It .2013r.
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Załącznik
nr 1do UĆhwary
Zatząduz dn. 1.I2.2a]4r,

CENNIK oPŁAT zA KoRZYSTANIE Z DwoRcA AUToBUsowEGo
W RZESZOWIE
ODPRAWA

ĄUToBUsÓw
1

Podstawoweoplatyne odplrwę kursu
opłataza odprawęw komuDikacjikajowej regulamęj
opłataza odprawęw komuńkacji międz}narcdowejoraz wjazdy nieręgulame

Cena netto
,7
zł-18zł
1.fzł- 25 zL

3

opłłte za befuirowne korzystanie z infrastruktury Dworcr
opłataza nieupmwnionywjafd na infrastrukurę Dworca

50 zl

4

Kłry umowtle
Cena brutto
Kara umowna za narusze[ie zasad kożystania z Dworca wyikających z 50 zł
obowiązującychprzepisów oraz Regulaminu iub nie przestrzeganiapoleceń
obsłusikierownictwa.dvżumesoruchu.oracowników ochronv dworca
Kara umowna za zanieczyszazenie Dworca pl]nami eksploataclinlmi, 500zł
nieczystościamistał}milub w inny sposób powodującykoniecznośópodjęcia
dodalkouyc\
cłl o;ci,ma|ących
DacęluuŚunięcie
zanieczyszczen

1.1

1.2

4.3
4.4

Kara umowna za przedfuźzerie
postoju na stanowisku odpQw z winy 20 zł
PrzewoźtikazakażdęlozDoczętę10minutDonadustalonYczaspostoju
Kara umownaza nie uzgodniony i bęzumownymarketing1ubreklamę na i000zł
tęrenięDwolca

Pa|kowaniena dworcunie dłufejniż15 minut
Parkowaniena dworcuod 15 minut,nie
kraczając1 godziny
Palkowanie na dworcu od 1 godziny, nie pżekJac7ając2 godfin
Parkorvaniena dworcuod2 godzin,nte
Parkowaniena dworcuod 3 goalzin,nie
Parkowanię na d$'orcLrod 7 godfin'

15'00zł

1r/'

M?

Za|a.niA nr 2 do UchwaĘZanąduz dn' lBn]dnia20I4 r'

CENNIK oPŁAT zA KoRZYSTANIE Z DwoRcA AUToBUsowEGo
w sTRzYżowIE
DDPRAWA POJAZDOW
I

Podstawołv€ opłaĘ tra odprawę pojrzdów o poj€mności powyżej 19 miejsc

opłataza odprawękursu
do l9 miejsc
Pods(awoĘeop|at}traodprawępojezdówo poiemDości
opłataza odpmwękulsu
oplata za b€zuńołne korzyśtaniez infrastrulćury Dworca
oplata za nieuprawnionywjazd na jnftastruktuę Dworca

4
4,7

4.4

Cena netio

3zł
Cena netto
Izł
1.5zł

Cena brutto
Kary umowne
z
15A
Kara umo''vna fa nanrszenie zasad korzystania z Dworca wynikających
obowiązujących przępisów oraz Regulaminu lub nie przestżegania poleceń
obsługikielownictwa. dyżumegoruchu,pracowlitów ocbrony dworca
Dworca pl).nami eksploatacinymi, 500 zł
Kara umowna za zanlec4szczenie
inny
nieczystościami stał}milub w
sposób powodującyko$iecmośópodjęcia
maiacvch na celu usu||ięciezanieczyszczEń
dodatkowvchcz1Tności.
KaIa umov,na za l],-fęótJi!ęniępostoju na stanowisku odplaw z winy I0 zł

Przewoźnjkazakażderozpocfętę10 minut ponadustalonyczas postoju
Kara umowna za nieuzgodnionyi bęzumownymalketing lub ręklanę na l 000zł
tercnieDworca

Podstawoweoplaty na postój
Palkowanie na dworcunie dfużeiniż 15 minut
I goduiny
Parkowanięna dworcuod 15minut,nie
Parkowanie na dworcuod 1
, nie pvekaczając 2 godziD
Parkowanie na dworcuod 2 godzin,nię
ąc 3 godzil
Parkowanie na dwolcu od 3 godzin, nteprze|'raczając1 godzin
Parkowanie na dworcuod 7 godzin,

4; r-1^

///1

