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REGI]LAMIN
KoRZYSTANIA Z DwoRcÓw AUToBUSoWYCH

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

s1
Podstawa prawna, przedmiot, oraz zakres stosowania regulaminu.

1. Niniejszy Regulamin wydano na podstawie:

a) Art. 384 $l i $2 Kodeksu CyłiJrrego;

b)Ań.4ust. 1 pkt 2 otaz Afi. l 6 uŚt. 1i 3 Ustawy o publicznym transporcie

zbiorowym (D2.U.2201 I r., Nr 5, poz. 13 ze zm.);

2. Uźlyte w dalszej części Regulaminu oloeślenia ,,Dworce Autobusowe PKS,' lub ,,Dworce',

onĘezaJT

Dworzec Autobusowy PKS w Rzeszowie przy ulicy Grottgera 1

Działki nr' 496/,7 ' 496/8' 483/18, 9917 , 510/1 położole w obrębie 207 na których zrrajdują się

budynek dworca: kasy bi|etowe. punkt jn|ormacji pasażerskiej. poczekalnLa. wc. oraf /alokl

przystaDkowe, plac manewroty i plac przed bud}tkięm dworca.

Dworzec Autobusowy PKs w sfuz)zowię pŹy ulicy witosa 16

Działki nr. 1152/|' 1238l|.7 potożone w obrębie 1- na których znajduj4 się plac manevrowy wraz z

chodnikiem i stanowiskami odjazdowymi' budynek dworca: pomieszczenie dyżumęgo ruchu olaz

poczekalnia.

3. właścicięlqn (uż}tkownikiem wieczyst1tn)/podmiotem zaaądzającym Dwolcami

Autobuso$}mi PKs jest Przedsiębiofftwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. z

siedzibą ul. Chmielniku 50' 3ó _ 016 Chmielnik (zwany dale| ,,zarządza]ąc|uljit,) którę posiada

tytuł prawrry do wymierrionych nieruchomości dworca autobusowęgo'

4' Przez stanowisko odjazdowe lub przyjazdowe rozumie się runnęIowane mlejsce! pżeznaczone

do postoju autobusów celern zabrania lub wysadzenia pasaż€rów.

5. Prz ez miejsce postojowe rczumie się tercn wyznaczony do postoju autobusu dłuŹszego ńż postój

na stanowisku odj azdowlrn.
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6' Regulamin obowiązuje przewoźników, podróżnych oIM osoby towaŻyszące podróżnym, oraf

wszelkie irure osoby korz}stające z dworca.

s2
Przepisy ogólne

1'Ustala się następujące zasady kolzyŚtania z Dwolców:

a) Do wjazdu na Dworce upmwnione są
. pojazdy należące do PKS w Rzeszowie S.A.

. autobusy przewoźńków, któtzy zawarli z PKs w Rzęszowie s.A. unowy na korz}6tanie z

Dworców,

. pojazdy najemców lokali znajdujących się na terenach Dworców na ęfas zaopatrzęiia posiadający

stosowne zezwolęnie PKS w Rzeszowie S.A.
. pojazdy osób fizyczrrych' prawnych i innych jędnostek organizacinych wykonujących usługi dla

najemców i PKs w Rfeszowie s.A. słuzące do zaopatrzenią napraw, konserwacji. na czas

niezbedny do zrealizou ania rych funkcji-

. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Dlogowego, Żarrdarmeńi wojskowej, straży Pożarnej,

Pogotowia Ratunkowęgo, staży Mięjskiej i innych słuŹb publicznych.

b) Na terenie Dworców obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 lonĄr.

c) Zabronione jest wysadzanię i zabierania pasażerów poza stanowiskami pfzyjazdow}'rn i

odjazdowymi Dworców.

d) Za wszęlkie szkody wyrządzone w zwiągku z ruchem lub postojem pojazdów, obsługą

podróżnych lub zachowanięm pŹęwoźnika ponosi pehą odpowiedzialność przęwoźnik, chyba żę

szkoda jęst następstwem okoliczności, za ldórę p.zęwoŹnik ńe ponosi odpowiedzialności.

e) W przypadku zanjeczyszczenia Dworców p\'rrami €ksploatacyjnymi, nieczystościami stał}ani

lub w inny sposób powodującego konięczność podjęcia cą.Dności mających na ceiu usuniecie

zar\ięczyszazęi!' osoba która dokonała tych zanieczyszczei' zobowiązana jest do uiszczenia opłaty

wskazanej w cenniku.

f) KoŹystający z Dworców odpowiada za dokonane przez siebie olaz osoby i zwierzęta pozostającę

pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenia lub zanieczyszczenia autobusu lub Dworców oraz

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty lvskManej w cenniku'

g) PKs w Rzęszowię s'A. nie ponosi odpowiędzialności za plzędmioty pozostawione bez dozoru i

opieki na tęIęnie poczekalni oraz na pozostałyn terenie Dworców.

h) Na tefenie Dwolców obowiązuje zakaz umieszczaniajakichtoiwiek szyJdów' ogłoszeń'
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informacji, Ieklam olaz rozkładów jazdy bez uprzednięj zgody PKs w Rzeszowie S.A' \Ę,'rażonęJ w

formie pisemnej.

i) Na telęnię Dworców obowiązuję zakaz plowadzenia w jakiejkolwiek formie działań

reklamowych, informacyjnych. handlowych lub innych nie związanych z korzystaniem z Dworców

zgodnie z niniejsz}łn Regulaminem, bez uprzedniej zgody PKS w Rzeszowię S.A. w}Tażonej w

formie pisemnej .

2. Ponadto dla Przęwoźników innych niż PKs w Rzęszowie s.A. ustala się następującę zasady:

a) Pzęwo:Żnik ubiegający się o korzystanie z Dwolców musi legitymować się licencją na

wykon}'u/anię krajowego lub międzynalodowego przęwozu osób'

b) Przewoźnik ubiegający się o kożystanie z Dworców składa wniosek o podpisanie umo\łT na

korzystanie z Dworców, załączając do niego rczKad jazdy .

c) PKs w Rzeszowie S.A. po podpisaniu umowy na ko.zystanię z Dworców wylvięsza w 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, przyjazdowego i miejsc postojowych, aby inni

przewoźnicy mog1i z nich kożystaó na równych prawach,

. kąŹdorazowego powiadarniania PKS w Rfesfowie s.A. o zmianie rozkładów jazdy,

. teminowęgo Iegulowania opłat wyrikających z umowy na korzystanie z Dworców.

3' W przypadku nie przestzegania przęz pfzęwoźfika postanowięń niniejszego Ręgllaminu lub

postanowień umowy na korzystanie z Dwolców' w szczegóiności w prz}padku opóŹnienia w

zapłacie należności fa korzystanie z Dworców w}'noszącego co najmniej jeden mięsiąc, PKS w

Rzeszowie S'A. ma prawo do natychmiastowego lozwiązania umo$T na korzystanie z Dworców.

4.PKS w Rzęszowie s'A. może odmówić zgody na udostępnienie Dwolców innemu pfz ewoźnikowi

i podpisania umowy z tym przewoźnikiem na koEystanie z Dworców w pż}padku, jężęli:

a) przewoźnik nie legit}Ąnuję się licencj4 przewozową o której mowa w ustawię o tranŚporcie

drogowyn,

b) kożystalię przez przewoźnika z Dworców uniemożiiwi koŻystanie ze stanowisk odjazdowych

lub przyjazdovych przęwoźnikom mając)m prawo korzystania z Dworców,

c) pźewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewofowe na tęj samej trasie 1 w t)m sam}t1 czasje.

lub w odstępie czasow}m nniejsz}Ąn niż 20 minut przed odjazdem innego autobusu Z Dwolców.
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s3
zasady postępowania w przypadku ewakuacji dworcólv

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

sfcfęgólności w prz1padku fagoź.q\\a dla zdrowia lub życia osób kożystających z DworńW

wszystkie osoby przebyłające na jego terenie zobowiązane są do vykon}nvania polecęń

koord)'rratora ewakuacji, a talrżę funkcjonariuszy Strazy Pożamej, Policji. Żandarmeńi Wojskowej

omz Pogotowia Rahrlkowego.

2.w prz}padl.u przeprowadzarrej ewakuacji osoby przeb1,rłające na terenie Dwotców zobowiązanę

są do zachowania spokoju, nie utrudniarria działań organom porządkow}an i ńtowniczym.

3'W prz1padku wystą)ięnia na telenie Dworców zagrożęnia dla zdlowia lub życia osób

kofzystających z Dworców należy powiadomić właściwe sfużby publiczne, t.1':
, Policja997

. Staz PoŹama 998

. Pogotowie Rahlnkowe 999

. Tel. Rahrnkowy 1 12

s4
Zasady odprawy, przejazdu lub wjazdu na Dworce

1. Na Dworcach w ramach realizacji umów z przewoźnikami PKS w Rzeszowie S.A. zapewnia

obsługę w zal(Iesie:

a) udostąnieńa stanowiska do odprawy autobusó\ł w celu wysadzenia i zabrania pasaŹerów

zgodnie z przedłożon;tn, obowiązrjąc1m zęzwoleniem wraz z rozkładem jazdy uzgodnionyn z

PKS w Rzeszowie SA.

b) umieszczenia w poczękalni Dworców i na stanowiskach odpraw autobusów informacji o

odjazdach i przy1azdach z godzinułt odjazdów, zgodnych z przedłożon1mi przęz p|zęwożnika

zefwole |ami Ń.rM z |o7*Jadafii jazdy,

c) infomowanie pasaŹerów za pomocą dworcowego systemu audiofonicznę8o o godzinach

odjazdów autobusów'

d) sprzedazy i przedspżedazy bilętów w kasach biletowych dwolców,

ę) udostępnienię miejsc do parkowania,

Szczególowy zakres usfug regulujq indy.widua1ne umowy z przewoźnikami'

2. Ustala się maks}'rnalny czas postoju na stanowisku odpraw podróżnych' który w1łrosi:

a) dla wysadzania pasażelów na stanowisku dla pasażęrów wysiadaj ących:
. 5 minut - autobusy obsfugujące legulamą komunikację zwykłą

ź, 
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. 10 minut - autobusy obsługujące regulam4 komunikacje pośpieszną

. 10 minut - autobusy obsługujące komunikację międz}narcdową

b) dla zabrania pasazerów na stanowiskach dla pasuelów wsiadających:

. 5 minut . autobusy obsługujące regulam1komunikację zwykłą

. 10 minut - autobusy obstugujące regulamąkomunikację krajowąpośpieszną

. 20 minut - autobusy obsługujące komunikację międzynarodową

3. Zatządzający dworcami zaperłnia Przewoźnikowi moŹliwość bezpłatn€go palkowania na tęfęnię

dworów przez okes nię dłuższy niŹ 15 minut, tj' o1aes gwarantujący dokonanię cz},rmości

związanych z obsługąjęgo autobusu i kierowcy.

4.I<Ąi.donzo\,ły p|ząLrzd lub wjazd Przewoźnika na Dworce Autobusowe PKs , poza uzgodnion}Tn

z PKS w Rzeszowie S.A. rozkładem jazdy, albo bez wylaganego pisemnego uzgodnienia,

lpraunia zuządzającego Dworcami Autobusow}łni PKs do obciążęnia przewoźnika opłatą za

pozaplanowę korzystani€ z Dworców Autobuso\łTch PKS w wysokości oloeślonej w cenniku, za

kazdy nieplanowany pvejazó l wjazd laD,łtolce Autobusowe PKS.

5. opłaty fa koŹystanię z Dworców Autobusowych w Rzeszowie i strzyżowie okJeśla załącznik do

regulaminu.

6' opłaty za pozaplanowe kofzystanie z Dworcow, o których mowa w ust. 4 sąpłatne na podstawię

wystawionej pżez PKs w Rfeszowie s.A. faktury w teminię 14 dni od dniajej \łrystawienia.

7. Przewoźńk, który ptzejeżdżdllb wjeżdża na Dworce Autobusowe na warunkach określonych w

ust' 4, ponosi wyłączną odpowiedziainość za jakiekolwiek zdarzenia w1nikłe z nie uzgodnion€go

wcześniej i nięlanowalego ptzejazól}w.1azdu na Dworcę.

8. Pflewoźnik, o któI}m mowa w ust. 4, dokonując nieplanowanego przęjazdu lub wjazdu na

Dworce Autobusowe PKs, w}Taża t}Ąn sam}'rn zgodę na utrwalanie przejazdu lub wjzzdB pŻez

osoby upoważnione pźez PKS w Rfeszowie S.A. Za pomocą urządzeń foto$afujących lub

filmujących, celem udokumentowania przęz Zarządzającego ilości nieplanowanych przejazdów lub

wjafdów na Dwolce.

ss
Zasady ruchu autobusów na Dworcach

1' Prawo do korzystania z Dworców na zasadach ninięjszego Regulaminu, mają

wył4cznie przewoźnicy, którzy zawarli umowę z PKS w Rzęszowie S'A' z zastzeżenięm |4 ust-4.

2. Regulamin niniejszy stanowił będzie, załącznik do umowy o któręj mowa w ust. 1'

/M -+--<



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,

przyj azdowego lub mięjsc postojowych'

4. Kierowca autobusu, który wjeżdża na teren Dworców w ztviązku z podjęciem

odprawy pasażqów powinien:

a) zgłosić dyŹumernu przybycie,w cell zatejestrowania wykon}Ą]vanego kulsu,

b) korzystaó z inj}astnrktury Dwolców zgodnie z ustaloną dyspozycją która okeś1a czas i miejsce

podstawienia autobusu w celu dokonania odprawy podróżnych w dan;tn kursie' a w pŹ}padku

opóŹnięnia przyjafdu po szczegołowych ustaleniach z dyżum}'rn ruchu Dwolca'

c) zabierać i wysadzaó pasaŹerów wyłącznie na stalowiskach obsfugi po&óznych,

d) respektować polecenia sfużb dyżumych ruchu lub dyspoz1torskich dotyczące obowiązujących na

telenie Dwolców fasad ruchu, porządku i befpieczeństwa.

5. Kjercwca autobusu podjeżdżając do oznaczonych stanowisk autobusowych na telęnie Dwolców,

jest obowiązany zmniejszyć plędkość, aw Iau'ie potłzeby zatzymać się, aby umożliwić kierowcy

innego autobusu wiei:dżającemu ze stanowiska włączenie się do ruchu.

6. Ki€rowca autobusu jest obowiązany przestrzęgać przy prowadzęniu autobusu pżepisów ruchu

drogowego.

7' Na tercnię Dworców zabrania się wyprzedzania wszelkich pojazdów'

s.Parkowanie autobusów na terenie Dworców jest dozwolone wyłącznię w miejscach do tęgo

wlznaczonych.

9. Zabrańa. się na terenie Dwolców wykonyłania napraw, w}azlrcania śmięci lub odpadów orau

mycia autobusów.

10. Kierowca autobusu jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć po1azd pŹed możliwością

jego uruchomienia przez osobę niepowołaną olaz fachować inne środki bezpieczeństwa niezbędne

do uniknięcia szkody lub w1padJ.rr'

ll.Przewoźnik ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych podczas

kożystania Z Dworców'

12. Zarządzający dstorcem nie ponosi odpowiędzialności za niezawinione pzez niego uszkodzenia

autobusów i inrrego mienia przewoŹników.

s6
Zasady poruszania się osób na Dworcach

1' Zabronione są

a) ruch pieszych poza mięjscami do tęgo wyznaczon)mi tj' dlogami dla pieszych'
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b) wchodzęni€ m teren placu manewlowego dla autobusów,

c) wchodzerrie bezpośIednio Fzed nadjeżdżający autobus.

2. Dwolce p|zeznaczone są uyłącznie dla osób korzystających z usfug przewoźników'

posiadających zgodę zarządcy Dworów na korzystanie z Dwolów.

3. PKS w Rzęszowię s.A. zastrzęga sobie możliwośó usunięcia z Dworców osób nie

przestrzegających niniejszego Regulaminu, powodujących zagrożenie dla życia lub zdrowia innych

osób, osób uci4zliwych dla podróznych lub naruszających zasady wspołżycia społęcznego.

4. Na terenie Dworców zabrania się w szczególności:

a) żebnnią

b) uź}'wania otwartęgo ognia,

c) palęnia w}'robów t}toniowych,

d) spożyłania alkoholu,

e) vnoszenia, uż}'rir'ania lub sprzędawania śfodków odurzających,

0 wnoszęnią uż}vania lub sprzedawania broni, amunicji i przedmiotów niębezpiecznych,

g) wnoszęnia rzęęzy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów'

h) pozostawiania zwietfątbef dozoi! ofaz wprcwadzania lub wpuszczania psów bez kagńców i

smyczy oraz bęz al1ualnęgo świadęctwa szczępięnia,

i) uszkadzania' niszczenia, dewastacji lub pr4.właszczania mienia znajdującego się na Dwolcach,

którego właścicielem lub posiadaczem sąPKS w Rzeszowie S.A' lub inne osoby,

j) zanieczyszczania i zaśmięcania Dworcó\Ą.

k) wykorzyst}nvania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przęz irure osoby do

inrrych celów'

1) zakłócania krzykiem lub im}ni cz},rrnościami poŻądku publicznego, spokoju lub dóbr

osobistych osób korzysta]ących z Dqorców.

m) przebyvania na Dworcach w celach noclegowych,

n) prowadzenia dziatalrrości akwizycyjnej polegającej w szczególności na naktanianiu po&óznych

do kofzystania z okeślonych usług przewozowych,

o) wykonywania czyrności stwajzających niebezpieczeństwo dla i.ycia lub zdrowia osób

koŹystaj ących f Dworców.

6. Kazda osoba przebyvająca na terenie Dwolców jest zobowiązana zapoznać się z niniejsz1'rn

Ręgulami ęm i pŹęstrzęgać go'

7. Pracownicy Dworców mająprawo:

a) w stosunku do osób naruszających Regulamin Dworców do natyclxniastowego wezwania do

fapżestańa dzia]ań niezgodnych z postanowieniami Regu]aminu, a w prz1padku nie ucz}Ąienia

zadość ternu żądaniu wezwać do natychmiastowego opuszczonia Dworców'
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b) w pr4padku uszkadzania, niszczenią dęwastacji lub przywłaszeania mtenia znajdującego się

na Dworcach' którego właścicielem lub posiadaczem jest PKS w Rzęszowie s.A., jak równięż w

Fz}padku kadzieży mienia podróżnych - zatŹynania sprawcy w celu nięfwłocznego przekazania

go Policji,

$7
Postanowienir porządkowe i końcowe.

1. w fakręsie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i pofz{dku na teręnie

Dworców Dyżumi Ruchu wspóĘracują z Policją strazą Miejską oraz inn1'rni właściw1mi

shrżbami, oĘanarni 1ub inst}tucjami.

2.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przspisy ustaw - Ustawa o publiczn}m

transporcię zbiorow}rn' Pmwo Przewozową Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeks Cywilny oraz

irLne właściwe przęisy.

3. Niniejszy Regulamin koŹystania z Dwolców wchodzi w życie z dnięm 1grudnia2014 r.

Traci moc Uchwała Zarzą r ft f8/2073 z dnia 29 .It .2013 r.

,YM"
-V(teslaw Szetiga \



Załącznik nr 1do UĆhwary Zatządu z dn. 1.I2.2a] 4r,

CENNIK oPŁAT zA KoRZYSTANIE Z DwoRcA AUToBUsowEGo
W RZESZOWIE

ODPRAWA
ĄUToBUsÓw
1 Podstawowe oplaty ne odplrwę kursu Cena netto
1.1 opłata za odprawę w komuDikacji kajowej regulamęj ,7 zł-18zł
1.2 opłata za odprawę w komuńkacji międz}narcdowej oraz wjazdy nieręgulame 1.f zł - 25 zL

3 opłłte za befuirowne korzystanie z infrastruktury Dworcr
opłata za nieupmwniony wjafd na infrastrukurę Dworca 50 zl

4 Kłry umowtle Cena brutto
Kara umowna za narusze[ie zasad kożystania z Dworca wyikających z
obowiązujących przepisów oraz Regulaminu iub nie przestrzegania poleceń
obsłusi kierownictwa. dvżumeso ruchu. oracowników ochronv dworca

50 zł

Kara umowna za zanieczyszazenie Dworca pl]nami eksploataclinlmi,
nieczystościami stał}mi lub w inny sposób powodujący koniecznośó podjęcia
dodalkouyc\ cłl o;ci, ma|ących Da cęlu uŚunięcie zanieczyszczen

500 zł

4.3 Kara umowna za przedfuźzerie postoju na stanowisku odpQw z winy
Przewoźtika zakażdę lozDoczętę 10 minut Donad ustalonY czas postoju

20 zł

4.4 Kara umowna za nie uzgodniony i bęzumowny marketing 1ub reklamę na
tęrenię Dwolca

i000 zł

Pa|kowanie na dworcu nie dłufej niż 15 minut
Parkowanie na dworcu od 15 minut, nie kraczając 1 godziny
Palkowanie na dworcu od 1 godziny, nie pżekJac7ając 2 godfin
Parkorvanie na dworcu od2 godzin, nte
Parkowanie na dworcu od 3 goalzin, nie
Parkowanię na d$'orcLr od 7 godfin' 15'00 zł

1r/'

M?



Za|a.niA nr 2 do UchwaĘ Zanądu z dn' lBn]dnia 20I4 r'

CENNIK oPŁAT zA KoRZYSTANIE Z DwoRcA AUToBUsowEGo
w sTRzYżowIE

DDPRAWA POJAZDOW
I Podstawołv€ opłaĘ tra odprawę pojrzdów o poj€mności powyżej 19 miejsc Cena netio

opłata za odprawę kursu 3zł
Pods(awoĘe op|at} tra odprawę pojezdów o poiemDości do l9 miejsc Cena netto
opłata za odpmwę kulsu I zł
oplata za b€zuńołne korzyśtanie z infrastrulćury Dworca
oplata za nieuprawniony wjazd na jnftastruktuę Dworca 1.5 zł

4 Kary umowne Cena brutto

4 ,7 Kara umo''vna fa nanrszenie zasad korzystania z Dworca wynikających z
obowiązujących przępisów oraz Regulaminu lub nie przestżegania poleceń
obsługi kielownictwa. dyżumego ruchu, pracowlitów ocbrony dworca

15A

Kara umowna za zanlec4szczenie Dworca pl).nami eksploatacinymi,
nieczystościami stał}mi lub w inny sposób powodujący ko$iecmośó podjęcia
dodatkowvch cz1Tności. maiacvch na celu usu||ięcie zanieczyszczEń

500 zł

KaIa umov,na za l],-fęótJi!ęnię postoju na stanowisku odplaw z winy
Przewoźnjka zakażde rozpocfętę 10 minut ponad ustalony czas postoju

I0 zł

4.4 Kara umowna za nieuzgodniony i bęzumowny malketing lub ręklanę na
tercnie Dworca

l 000 zł

Podstawowe oplaty na postój
Palkowanie na dworcu nie dfużei niż 15 minut
Parkowanię na dworcu od 15 minut, nie I godu iny
Parkowanie na dworcu od 1 , nie pvekaczając 2 godziD
Parkowanie na dworcu od 2 godzin, nię ąc 3 godzil
Parkowanie na dwolcu od 3 godzin, nteprze|'raczając1 godzin
Parkowanie na dworcu od 7 godzin,

4; r-1^
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