
Załącznik nr 4

do uchwały nr 23/II/2013 Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Ostrowie Wielkopolskim sp. o.o.
z dnia 10 czerwca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKU DWORCOWEGO
W OSTRZESZOWIE

I. Postanowienia ogólne

1. Przystanek  Dworcowy  w  Ostrzeszowie,  położony  przy  ul.  Sienkiewicza  2A  (zwany  dalej 
„Przystankiem  Dworcowym”)  jest  administrowany  przez  Przedsiębiorstwo  Komunikacji 
Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. (zwane dalej „Administratorem”).

2. Przystanek  Dworcowy  przeznaczony  jest  do  obsługi  podróżnych  korzystających  z  usług 
przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy.

3. Przystanek  Dworcowy  jest  udostępniany  wszystkim  przedsiębiorcom  realizującym  publiczny 
transport zbiorowy, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych 
pomiędzy  Administratorem  a  przedsiębiorcą  wykonującym  publiczny  transport  zbiorowy  lub 
transport drogowy osób (zwanym dalej „Przewoźnikiem”).

II. Infrastruktura Przystanku Dworcowego

1. Przystanek  Dworcowy  zawiera  budynek  dworcowy  oraz  pomieszczenia  pomocnicze  posiadające 
następujące wyposażenie:
1) poczekalnię z miejscami siedzącymi dla podróżnych,
2) 1 kasę biletową,
3) punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozu,
4) wizualny system informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów,
5) pomieszczenie odprawy kierowców – konduktorów wykonujących przewozy,
6) pokój socjalny dla kierowców – konduktorów.

2. Przystanek Dworcowy posiada:
1) stanowiska  odjazdowe  wyposażone  w  system  informacji  o  odjazdach  autobusów  z  danego 

stanowiska,
2) stanowiska przyjazdowe w komunikacji krajowej i zagranicznej,
3) utwardzony plac manewrowy,
4) miejsca  parkingowe dla  autobusów przewoźników korzystających  z  Przystanku  Dworcowego, 

przez czas określony w niniejszym regulaminie.

III. Czas pracy Przystanku Dworcowego

1. Poczekalnia dla pasażerów czynna jest w godzinach od 600 do 1700 w dni robocze.
2. Plac manewrowy i stanowiska odjazdowe dostępne są przez całą dobę.
3. Dyżurny ruchu Przystanku Dworcowego dostępny jest w godzinach od 600 do 1600 w dni robocze.
4. Kasa biletowa czynna jest w godzinach od 600 do 1600 w dni robocze.
5. Informacja dla podróżnych dostępna jest w godzinach od 600 do 1700 w dni robocze.

IV. Zasady korzystania z Przystanku Dworcowego przez Przewoźników

1. Warunkiem  korzystania  z  Przystanku  Dworcowego  przez  Przewoźników  jest  zawarcie  umowy  
z Administratorem.



2. Przewoźnik  posiada  aktualny rozkład  jazdy stanowiący załącznik  do dokumentu  wydanego  przez 
właściwego  Organizatora  lub  Organ  (zaświadczenie,  potwierdzenie  zgłoszenia,  zezwolenie)  
i udostępnił go Administratorowi.

3. Przewoźnik umożliwia nabycie biletu pasażerom w kasie biletowej Przystanku Dworcowego.
4. W przypadkach szczególnych z Przystanku Dworcowego za zgodą Administratora mogą korzystać 

inni przewoźnicy.
5. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Administratora oraz do jego 

poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury Przystanku Dworcowego.

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika

1. Administrator  Przystanku  Dworcowego  umieszcza  rozkład  jazdy  komunikacji  autobusowej 
Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych.

2. Administrator  wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 10 minut  przed 
planowanym odjazdem autobusu (nie dotyczy komunikacji międzynarodowej).

3. Administrator udostępnia Przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na terenie Przystanku 
Dworcowego  przez  okres  30  minut  od  momentu  wjazdu  na  Przystanek  Dworcowy,  tj.  okres 
gwarantujący  dokonanie  czynności  związanych  z  obsługą  jego autobusu i  kierowcy (nie  dotyczy 
komunikacji międzynarodowej).

4. Administrator  zapewnia  informację  o  planowanym  przyjeździe  autobusu,  jego  podstawieniu  
na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe a także o opóźnieniach i odwołaniach kursów.

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Przystanku Dworcowego

1. Za korzystanie z Przystanku Dworcowego uiszczał będzie opłatę wg stawki ustalonej w trybie art. 16 
ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1440, z późn. zm.), zgodnej z cennikiem opłat Administratora Przystanku Dworcowego.

2. Przez korzystanie z Przystanku Dworcowego rozumie się:
1) odprawę  autobusu  przyjeżdżającego  na  Przystanek  Dworcowy,  kończący  dany  kurs  lub 

odjeżdżającego z Przystanku Dworcowego,
2) zamieszczenie przyjazdów i odjazdów autobusów na tablicach informacyjnych,
3) zamieszczenie  informacji  o  przyjeździe,  podstawieniu,  odjeździe,  opóźnieniu  lub  odwołaniu 

kursu,
4) parkowanie  autobusu  przez  okres  30  minut  związany  z  odprawą  autobusu  (nie  dotyczy 

komunikacji międzynarodowej).

VII. Postanowienia porządkowe

1. W przypadku zanieczyszczenia Przystanku Dworcowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami 
lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić dyżurnemu ruchu 
Przystanku Dworcowego. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, uczestnik ruchu zostanie obciążony 
kosztami wykonywania.

2. Należność  za  czynności  określone  w  ust.  1  płatna  będzie  przelewem  na  podstawie  noty 
obciążeniowej, na konto w niej wskazane.

3. Pojazd  może  zostać  również  usunięty  na  ww.  warunkach  w  przypadku  pozostawienia  pojazdu  
w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo 
utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest 
używany, może zostać usunięty z terenu Przystanku Dworcowego przez Straż Miejską lub Policję  
na koszt właściciela lub posiadacza.

5. W  zakresie  związanym  z  przestrzeganiem  zasad  bezpieczeństwa  w  ruchu  i  porządku  na  terenie 
Przystanku  Dworcowego,  Administrator  współpracuje  z  Policją,  Strażą  Miejską  oraz  innymi 
właściwymi organami lub instytucjami.



6. Wobec osób nie stosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie Przystanku Dworcowego 
będą sporządzone przez Policję lub Straż Miejską wnioski o ukaranie do sądów powszechnych.

7. Przystanek  Dworcowy  przeznaczony  jest  wyłącznie  dla  osób  korzystających  z  jego  usług 
(podróżnych), a także dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie Przystanku Dworcowego. 
Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z terenu Przystanku Dworcowego.

8. Na terenie Przystanku Dworcowego zabrania się:
1) niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia itp.,
2) używania  otwartego  ognia,  palenia  papierosów,  spożywania  alkoholu,  wnoszenia,  używania  

i handlu środkami odurzającymi,
3) wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,
4) wykorzystywania  miejsc  do  siedzenia  przeznaczonych  dla  podróżnych  przez  inne  osoby  

i do innych celów,
5) zakłócania krzykiem lub innymi  wybrykami  porządku publicznego,  spokoju i  dóbr osobistych 

osób korzystających z Przystanku Dworcowego,
6) poruszania się samochodem osobowym, rowerem, innym jednośladem w tym spalinowym, a także 

na deskorolce itp.,
7) przebywania  pieszych  na  placu  manewrowym  Przystanku  Dworcowego,  a  w  szczególności  

w pobliżu miejsc wjazdu i wyjazdu autobusów z Przystanku Dworcowego,
8) przebywania w celach noclegowych,
9) karmienia ptaków i innych zwierząt, pozostawiania zwierząt bez opieki oraz wprowadzania psów 

bez  kagańca,  smyczy  i  bez  aktualnego  zaświadczenia  o  szczepieniach  za  wyjątkiem  psa 
przewodnika (opiekuna) osoby niepełnosprawnej i zwierząt na służbie oraz innych zwierząt bez 
odpowiedniego dla nich pojemnika transportowego,

10) prowadzenia zbiórek pieniędzy,
11) prowadzenia  działalności  akwizycyjnej,  w  tym  polegającej  na  nakłanianiu  podróżnych  

do korzystania z określonych usług przewozowych.
9. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Przystanku Dworcowego Administrator nie 

ponosi odpowiedzialności.
10. W sprawach dotyczących Przystanku Dworcowego należy zgłaszać się do dyżurnego ruchu.
11. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.pks.ostrowwlkp.pl  oraz  

na Przystanku Dworcowym u dyżurnego ruchu.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.



Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania z przystanku dworcowego
w Ostrzeszowie

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKU DWORCOWEGO
W OSTRZESZOWIE

1. Odprawa autobusu komunikacji regularnej krajowej: 10,00 zł*;

2. Odprawa autobusu komunikacji regularnej międzynarodowej: 20,00 zł;

3. Odprawa autobusu komunikacji okazjonalnej: 15,00 zł;

4. Za nieuzgodniony z Administratorem wjazd pojazdu na teren Przystanku Dworcowego: 100,00 zł;

5. Za  nieuzgodnione  z  Administratorem  parkowanie  pojazdu  na  terenie  Przystanku  Dworcowego: 

100,00 zł.

*podana stawka może zostać ustalona na niższym poziomie w drodze indywidualnych negocjacji; pod 
uwagę będzie brana przede wszystkim średniomiesięczna liczba odpraw

Powyższe stawki stanowią kwotę netto podlegającą zwiększeniu o obowiązującą stawkę podatku VAT.


