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  WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKU  
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Przystanek jest przeznaczony do odprawy pasażerów korzystających z usług przewozowych Przewoźnika. 

2. Przystanek jest udostępniany Przewoźnikowi będącemu podmiotem zawartej umowy w sprawie określenia warunków i 

zasad korzystania z przystanku oraz zamieszczania rozkładów jazdy, na zasadach obowiązujących w niniejszym 

załączniku. 

 

II. Zasady korzystania z przystanku 
 

1. Warunkiem korzystania z Przystanku przez Przewoźnika jest zawarcie z Właścicielem umowy w sprawie określenia 

warunków i zasad korzystania z przystanku oraz zamieszczania rozkładów jazdy, a także posiadanie wszelkich 

niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób, tj. licencje, zezwolenia itp. 

2. Korzystanie przez Przewoźnika z Przystanku winno odbywać się zgodnie z Rozkładem jazdy przedłożonym 

Właścicielowi w ramach Umowy w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanku oraz zamieszczania 

rozkładów jazdy, 

3. Przystanek jest udostępniany Przewoźnikowi wyłącznie do zatrzymania się w celu sprawnej wymiany pasażerów 

(wsiadania lub wysiadania pasażerów) na czas nie dłuższy niż 5 minut, bez możliwości wydłużonego postoju. 

4. Korzystanie z Przystanku winno się odbywać w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom drogi / parkingu i 

przystanku komunikacyjnego oraz nie powodujący zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu. 

5. Zabrania się zabierania i wysadzania pasażerów poza obrębem Przystanku. 

6. Zabrania się zanieczyszczania terenu Przystanku, w szczególności płynami eksploatacyjnymi pojazdów. 

7. Ruch pojazdów na terenie Przystanku może być rejestrowany za pomocą systemu monitoringu. 

8. Właściciel umieszcza informacje dotyczące planowanych odpraw pojazdów Przewoźnika w systemach informacyjnych 

funkcjonujących na Lotnisku. 

 

 

III. Postanowienia porządkowe 
 

1. Na terenie Przystanku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

2. Na terenie Przystanku zabrania się: 

a) żebrania; 

b) przebywania w celach noclegowych; 

c) używania otwartego ognia; 

d) zanieczyszczania terenu; 

e) spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających; 

f) karmienia ptaków; 

g) pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania psów bez kagańca i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa 

szczepienia; 

h) wnoszenia broni oraz innych narzędzi i materiałów niebezpiecznych – za wyjątkiem  funkcjonariuszy służb 

upoważnionych do tego odrębnymi przepisami; 

i) zakłócania porządku publicznego; 

j) wykorzystywania miejsc do siedzenia zainstalowanych na ternie Przystanku do celów niezgodnych z ich 

przeznaczeniem; 

k) prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z 

usług określonych firm przewozowych; 

l) samowolnego zamieszczania wszelkich informacji i reklam. 

 


