Zasady obowiązujące przewoźników i inne osoby dokonujące wjazdu na
Dworcu Autobusowym Katowice – załącznik nr 1 Regulaminu
1. Przewoźnicy korzystający z Dworca realizują zobowiązania zawarte w umowie
uprawniającej ich do korzystania z Dworca. Jednocześnie przestrzegają zasad
Regulaminu i powyższego załącznika.
2. DA Katowice udostępnia przewoźnikom miejsca postojowe i stanowiska odpraw
pasażerów zgodnie z zawartymi umowami. W przypadkach kiedy miejsce postojowe
lub stanowisko odpraw jest zajęte, w godzinach od 6 do 20 uzgadnia miejsce odprawy
z dyspozytorem. Po godzinie 20 korzysta z wolnego stanowiska lub korzysta z pomocy
służb ochrony Dworca.
3. Przewoźnicy nie mający zawartych umów z DA Katowice, mogą realizować wjazdy
okazjonalne po uzgodnieniach z dyspozytorem. Opłata za wjazd wynosi 50,00 zł.
4. Przewoźnicy nie mający podpisanych umów z DA Katowice, którzy nie uzgodnią
wjazdu z dyspozytorem, dokonując nieuprawnionego wjazdu zobowiązani są do
wniesienia gotówką opłaty w wysokości 50,00 zł. Opłaty przyjmuje dyspozytor
Dworca. Po godzinach jego pracy upoważnionym podmiotem, są służby ochrony
Dworca. Kierowca jest zobowiązany podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres
zameldowania, PESEL i numer Dowodu Osobistego lub Prawa Jazdy) oraz dane
rejestrowe Przewoźnika w celu wystawienia faktury VAT oraz wypełnić oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy,
5. Przewoźnik dokonując wjazdu nieuprawnionego, korzystają z Dworca na zasadach
określonych w Regulaminie i zobowiązują się do jego stosowania.
6. Dokonując wjazdu nie uprawnionego, przewoźnik korzysta z infrastruktury zgodnie z
uzgodnieniami dokonanymi z dyspozytorem.
7. Odwołując kurs, przewoźnik jest zobowiązany do informowania dyspozytora Dworca,

na co najmniej, 24 godziny przed odwołanym kursem. Informacja, musi zostać
przekazana mailowo na adres : dyspozytor@katowicedworzec.pl .
8. DA Katowice udostępniając miejsce postojowe, nie ponosi odpowiedzialności za

bezpieczeństwo pozostawionych na miejscach postojowych pojazdów.
9. Kierowca bądź uprawniony pracownik przewoźnika, ma obowiązek informowania

dyżurnego Dworca o awarii autobusu, bądź opóźnieniach przekraczających 15 minut.
Przewoźnik ma obowiązek przekazać obsłudze Dworca informację o opóźnieniu kursu
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powyżej 15 minut. Informację taką należy przekazać telefonicznie do Dyżurnego Ruchu
Dworca. Dyżurny odnotowuje ten fakt w ewidencji kursów przewoźnika.
10. Na terenie Dworca zabronione jest, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i
pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów, wykonywanie napraw
powodujących zanieczyszczenia powietrza i/lub podłoża, a także wymagające używanie
innych urządzeń technicznych.
11. Na terenie Dworca zabronione jest mycie i odkurzanie pojazdów, opróżnianie koszy i
sprzątanie podjazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, opróżnianie toalet,
pozostawienie nieczystości, parkowanie poza miejscami wyznaczonymi.
12. Przewoźnik może zostać zobowiązany przez DA Katowice do korzystania z urządzeń
elektronicznych rejestrujących wjazdy, wyjazdy i pobyt danego autobusu realizującego
odpowiedni kurs do i z Dworca.
13. W przypadku awarii autobusu na trasie dopuszczalne jest zgłoszenie telefoniczne do
Dyżurnego Ruchu Dworca przez kierowcę Przewoźnika.
14. Przewoźnik ma obowiązek przekazać obsłudze Dworca informację o podstawieniu
dodatkowego autobusu w ramach jednego kursu. Wjazd dodatkowego autobusu
związany jest opłatą za tan wjazd. Informację taką należy przesłać mailem do
Dyżurnego Ruchu Dworca w terminie do 24 godzin przed danym kursem. W przypadku
niedotrzymania terminu i sposobu poinformowania, DA Katowice naliczy opłaty
zgodne z cennikiem wjazdów jednorazowych.
15. Kierowca autobusu, który wjeżdża na teren Dworca w związku z podjęciem odprawy
pasażerów powinien: zgłosić Dyżurnemu Ruchu przybycie, w celu zarejestrowania
wykonywanego kursu.
16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym załączniku, mają zastosowanie pozostałe
postanowienia przedmiotowego Regulaminu oraz przepisy ustawy prawo o ruchu
drogowym.
17. Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju
pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz
w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów DA Katowice,
oznaczonych właściwym znakiem.
18. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
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19. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju określonego w § 1 ust. 2. i 4.
zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną
oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
20. DA nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie uszkodzenia pojazdów
obsługiwanych na Dworcu.
21. W przypadku awarii autobusu na terenie Dworca, Przewoźnik zobowiązany jest do

usunięcia takiego pojazdu w terminie do 2 godzin. Po tym okresie DA Katowice naliczy
opłatę za parkowanie w wysokości zgodnej z cennikiem oraz usunie pojazd na
najbliższy parking strzeżony dla autobusów, a kosztami obciąży Przewoźnika.
22. Przewoźnik ma obowiązek przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas korzystania z
infrastruktury Dworca.
23. Zarządcy Dworca przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższające
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
24. Zapłata kary umownej określonej w niniejszym Regulaminie nie zwalnia uczestnika
ruchu od odpowiedzialności określonej w obowiązujących przepisach prawa o ruchu
drogowym.
25. Pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu za
pośrednictwem Straży Miejskiej lub Policji, w przypadku pozostawienia go w miejscu,
gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, czy
też utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej, a także pozostawienia pojazdu bez tablic
rejestracyjnych lub w stanie, który wskazuje, że nie jest on używany.
26. W przypadku kolizji lub innych uszkodzeń pojazdu, DA Katowice nie ponosi
odpowiedzialności, chyba że jest to wynikiem winy DA Katowice.
27. Przewoźnik ma obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. oraz właściwego
zabezpieczenia pojazdu na terenie Dworca przed zniszczeniem lub kradzieżą.
28. W przypadku zawinionego przez Przewoźnika uszkodzenia infrastruktury Dworca,
Przewoźnik musi pokryć wszystkie związane z tym zdarzeniem szkody, tak w zakresie
strat rzeczywistych, jak i utraconych korzyści DA Katowice.
29. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i w porządku
na terenie Dworca, DA Katowice współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi
właściwymi organami lub instytucjami.
30. Wobec osób niestosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie Dworca będą
sporządzane wnioski do Sądu o ukaranie.
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31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy
prawo przewozowe i ustawy prawo o ruchu drogowym.
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