UCHWAŁA NR XCV/1279/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie
przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie wprowadza się
następujące zmiany:
1. W załączniku do uchwały w § 3 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego
pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się w pobliżu drzwi, a oczekujący
na przystanku oznaczonym „na żądanie” i zamierzający wsiąść do pojazdu sygnalizują ten zamiar w widoczny dla
prowadzącego sposób np. zajmują miejsce w pobliżu krawędzi przystanku (w bezpiecznej od niej odległości) lub dają
znak podniesioną ręką.”
2. W załączniku do uchwały w § 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi i w
sytuacjach określonych w § 3 ust.1 pkt. 3) zatrzymania pojazdu na tym przystanku.”
3. W załączniku do uchwały w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może
odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących osób – powyższe nie
dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich”.
4. W załączniku do uchwały w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku
zewnętrznym. W takiej sytuacji przewoźnik jest zobowiazany, aby podczas jednego kursu o każdej godzinie od
godziny 9.00 do godziny 19.59 we wszystkie dni tygodnia możliwe było umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika
zewnętrznego na dowolnym przystanku wskazanym przez pasażera.
- w pojazdach nie wyposażonych w tego rodzaju bagażnik – wewnątrz pojazdu, o ile nie zachodzą szczególne
okoliczności uniemozliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalajaca na
swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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