REGULAMIN
DWORCA AUTOBUSOWEGO
W KATOWICACH
§1
1. Regulamin wydany zostaje na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego, art. 4 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 18b ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami)
2. Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:
a. DA Katowice – DAK Sp. z o.o. z siedzibą: 30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 1,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie – XI
Wydział Gospodarczy pod numer KRS 0000527868, NIP 954-275-10-84
b. Dworcu – należy przez to rozumieć Dworzec Autobusowy w Katowicach
położony Katowicach przy ul. Piotra Skargi 19,
c. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Dworca Autobusowego w
Katowicach,
3. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy
wykonywanych na podstawie umów zawartych z przewoźnikami zgodnie z
obowiązującymi ustawami o transporcie drogowym, ustawie o publicznym transporcie
zbiorowym oraz ustawie prawo przewozowe.
4. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym przewozy
regularne, przewozy regularne specjalne, przewozy okazjonalne i międzynarodowe.
5. DA Katowice nie realizuje sprzedaży biletów dla przewoźników, wynajmuje
powierzchnie dla firm sprzedających bilety dla podróżnych
6. Kodeks cywilny, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym oraz ustawa prawo przewozowe, mają zastosowanie w sprawach których
Regulamin nie obejmuje.
7. Na terenie Dworca obowiązują karty identyfikacyjne wjazdowe wydawane dla
pojazdów najemców lokali i powierzchni wynajmowanych.
8. Na terenie Dworca obowiązują karty identyfikacyjne osobowe, dla pracowników i
właścicieli lokali oraz powierzchni wynajmowanych. Karty identyfikacyjne obowiązują
również pracowników Dworca.
9. Wjazd, przejazd oraz parkowanie samochodów i innych pojazdów nieuprawnionych do
korzystania z terenu Dworca Autobusowego, podlega opłacie w kwocie 50 złotych za
korzystanie z terenu prywatnego.
10. Każdy pojazd nieuprawniony, który znajduje się na terenie Dworca Autobusowego, po
wezwaniu przez pracowników Dworca lub służby ochrony, ma obowiązek niezwłocznie
opuścić teren Dworca Autobusowego.
§2
1. Do wjazdu na teren Dworca uprawnieni są przewoźnicy posiadający stosowne
zezwolenia i mające podpisane umowy z DA Katowice.
2. Przewoźnicy nie mający zawartych umów, po uzgodnieniu z dyspozytorami Dworca
mogą skorzystać z Dworca po uprzednio wniesionej opłacie.

3. Na teren Dworca będą mogły wjeżdżać pojazdy z zaopatrzeniem dla najemców
Dworca, posiadające identyfikatory wydane przez najemców, jak również pojazdy
przystosowane do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Dworca.
4. Służby mundurowe porządkowe i kontrolne oraz służby ratunkowe, jeśli nie zachodzi
stan wyższej konieczności mogą wjechać na teren Dworca po uprzednim uzgodnieniu
z dyspozytorem.
5. Pracownicy Dworca, najemcy i ich pracownicy poruszają się po dworcu posiadając
karty identyfikacyjne osobowe.
6. Na terenie Dworca obowiązują przepisy ustawy z dnia 20.06.1995 r. Prawo o ruchu
drogowym(tj. Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Uczestnicy
ruchu i inne osoby znajdujące się na drogach wewnętrznych Dworca podlegają
przepisom tej ustawy.
7. Wszystkie osoby poruszające się pieszo po płycie Dworca są zobowiązane do
zachowania szczególnej ostrożności, zgodnie z kodeksem Ruchu Drogowego.
Polecenia i nakazy wydawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem,
dyspozytorów i służby ochrony, mają pierwszeństwo przed przepisami wynikającymi z
ustawy Prawo o ruchu drogowym.
8. Jeżeli zaistnieje zagrożenie bezpieczeństwa, uczestnicy ruchu znajdujący się na
Dworcu, będący sprawcami zagrożenia są zobowiązaniu do usunięcia zagrożenia.
Jeśli zagrożenia nie da się usunąć natychmiast, przez samego sprawcę zagrożenia,
zarówno sprawca, jak i świadkowie spowodowanego zagrożenia dla bezpieczeństwa,
przebywający na terenie Dworca, są zobowiązani do powiadomienia dyżurnych ruchu,
bądź służby ochrony.
9. Wysadzanie i odprawa pasażerów przez przewoźników może odbywać się tylko na
stanowiskach i przystankach do tego przeznaczonych, w innych przypadkach
konieczna jest zgoda osób kierujących ruchem, dyspozytorów lub pracowników
ochrony Dworca.
10. Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania bez zgody DA
Katowice jakichkolwiek ogłoszeń, reklam, tabliczek z rozkładami jazdy i innych
informacji.
§3
W przypadku Ewakuacji obiektu, wszystkie osoby przebywające na Dworcu wykonują
polecenia pracowników DA Katowice, a po przybyciu na miejsce służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, polecenia tych służb.
§4
1. Wszystkie pojazdy poruszające się po płycie Dworca nieprzestrzegający zasad
bezpieczeństwa wynikającym z kodeksu drogowego oraz niniejszego regulaminu,
podlegają karze umownej w wysokości 150, 00 zł.
2. Służby porządkowe Dworca mogą wymierzyć karę umowną z punktu 1, za naruszenie
zasad korzystania z Dworca wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
niniejszego regulaminu jak również za nieprzestrzeganie poleceń obsługi,
kierownictwa lub ochrony Dworca.
3. Na całym terenie Dworca, zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, obowiązuje
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody i umowy z DA Katowice.
4. Naruszanie przepisów Regulaminu i nieprzestrzeganie poleceń osób uprawnionych do
zarządzania Dworcem, w szczególności kierownika Dworca, dyspozytorów i
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pracowników służb porządkowych skutkuje dla przewoźników karą porządkową w
wysokości 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt złotych). Kara zostaje przewoźnikom naliczona
także w przypadku zanieczyszczenia Dworca, jeśli usunięcie ich będzie wymagało
podjęcie działań wykraczających poza czynności ujęte w ramach codziennych prac,
mających na celu utrzymanie porządku i czystości.
Jeśli działania przewoźników powodują szkody wyższe niż przewidziane kary
porządkowe w przewidziane punkcie 4, zarządca DA Katowice może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Jeśli kary
porządkowe są wyższe niż wyrządzone szkody, przewoźnik reguluje płatność
przelewem na podstawie noty obciążeniowej na wskazane na niej konto.
Uregulowanie kary porządkowej wymienionej w punkcie 4 nie zwalnia z
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa o ruchu drogowym.
DA Katowice nie odpowiada za szkody spowodowane siłą wyższą.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
a. Załącznik nr 1 – Zasady odprawy i ruch autobusów na DA Katowice,
b. Załącznik nr 2 – Zasady poruszania się osób i odpraw podróżnych na DA
Katowice.

