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Poz. 5351
UCHWAŁA NR LX/721/18
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Dworca kolejowego w Kolbuszowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 36f ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin korzystania z Dworca kolejowego w Kolbuszowej” w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

Krzysztof Aleksander Wilk
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/721/18
z dnia 19 października 2018 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA KOLEJOWEGO
W KOLBUSZOWEJ PRZY ULICY RUCZKI
§ 1. Podstawa prawna, przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wydano na podstawie:
a) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1983 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń do tej ustawy,
b) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117
z późniejszymi zmianami).
2. W sprawach nieuregulowanych treścią regulaminu stosuje się przepisy:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi
zmianami)
b) oraz innych ustaw i rozporządzeń nie wymienionych w niniejszym punkcie a dotyczących
usług oferowanych w budynku dworcowym w zakresie wyszczególnionym w niniejszym regulaminie.
3. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia Dworzec kolejowy oznaczają Budynek
dworcowy w Kolbuszowej przy ulicy Ruczki, w którym znajdują się poczekalnia oraz sanitariaty wraz
z chodnikiem przy budynku, działka o nr 1546/61.
4. Właścicielem/podmiotem zarządzającym Dworcem kolejowym jest Gmina Kolbuszowa
(zwana dalej: „Zarządzającym"), która posiada tytuł prawny do wymienionej nieruchomości.
5. Regulamin obowiązuje przewoźników, podróżnych oraz osoby towarzyszące podróżnym,
a także wszelkie inne osoby korzystające z Dworca kolejowego.
§ 2. Przepisy ogólne

1.
2.

Korzystanie z Dworca kolejowego jest nieodpłatne.
Ustala się następujące zasady korzystania z Dworca kolejowego:

a) Korzystający z Dworca kolejowego odpowiada za dokonane przez siebie oraz osoby i zwierzęta
pozostające pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenia lub zanieczyszczenia Dworca kolejowego.
b) Gmina Kolbuszowa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez dozoru i opieki na
terenie Dworca kolejowego.
c) Na terenie Dworca kolejowego obowiązuje zakaz umieszczania jakichkolwiek szyldów, ogłoszeń,
informacji, reklam oraz rozkładów jazdy bez uprzedniej zgody Zarządzającego wyrażonej w formie pisemnej.
d) Na terenie Dworca kolejowego obowiązuje zakaz prowadzenia w jakiejkolwiek formie działań
reklamowych, informacyjnych, handlowych lub innych nie związanych z korzystaniem z Dworca kolejowego
zgodnie z niniejszym Regulaminem, bez uprzedniej zgody Zarządzającego wyrażonej w formie pisemnej.
§ 3. Zasady postępowania w przypadku ewakuacji Dworca kolejowego

1. W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ewakuacji z terenu Dworca kolejowego,
w szczególności w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia osób korzystających z Dworca
kolejowego wszystkie osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń
koordynatora ewakuacji, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej
oraz Pogotowia Ratunkowego.
2. W przypadku przeprowadzanej ewakuacji osoby przebywające na terenie Dworca kolejowego
zobowiązane są do zachowania spokoju, nie utrudniania działań organom porządkowym
i ratowniczym.
3. W przypadku wystąpienia na terenie Dworca kolejowego zagrożenia dla zdrowia lub życia
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osób korzystających z Dworca kolejowego należy powiadomić właściwe służby publiczne, tj.:
 Policja 997
 Straż Pożarna 998
 Pogotowie Ratunkowe 999
 Tel. ratunkowy 112
§ 4. Zasady poruszania się osób na Dworcu kolejowym

1. Dworzec kolejowy przeznaczony jest dla osób korzystających z Przystanku dworcowego oraz
osób korzystających z przewozów kolejowych.
2. Zarządzający zastrzega sobie możliwość usunięcia z Dworca kolejowego osób nie przestrzegających
niniejszego Regulaminu, powodujących zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, osób uciążliwych dla
podróżnych lub naruszających zasady współżycia społecznego.

3. Każda osoba przebywająca na terenie Dworca kolejowego jest zobowiązana zapoznać się
z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go.
§ 5. Czas pracy Dworca kolejowego
1. Dworzec kolejowy jest czynny dla podróżnych:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:00 – 20:00,
b) w soboty i niedziele w godzinach: 08:00 – 20:00.
§ 6. Sankcje za nieprzestrzeganie Regulaminu Dworca kolejowego
W przypadku udokumentowanego stwierdzenia przez uprawnione organy lub Właściciela naruszenia zasad
i warunków korzystania z Dworca kolejowego, podejmowane będą odpowiednie działania administracyjne.
§ 7. Postanowienia porządkowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustaw - Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym, Ustawa o transporcie kolejowym, Prawo Przewozowe, Prawo o Ruchu
Drogowym, Kodeks Cywilny oraz inne właściwe przepisy.
2. W sprawach dotyczących Dworca kolejowego należy zgłaszać się do Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej.
3. Regulamin jest do wglądu na Dworcu kolejowym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały
nr ………………….../18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

