
PRZEWÓZ BAGAŻU 

Zasady przewożenia rzeczy i zwierząt w tarnowskiej komunikacji miejskiej  
 

 
Podróżny może bezpłatnie przewozić rzeczy i zwierzęta w autobusach komunikacji miejskiej za 

wyjątkiem rzeczy i zwierząt, których zabranie ze sobą do środka transportu jest zabronione. 

 

 

Wykaz rzeczy i zwierząt, których zabranie ze sobą do środka transportu jest 

zabronione: 

 
Zabrania się przewozu: 

 

1) przedmiotów o sumie wymiarów (długość, szerokość, wysokość) przekraczającej 250 cm; 

2) przedmiotów, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla jego 

posiadacza lub innych podróżnych, a w szczególności niezabezpieczonych odpowiednio: 

broni i amunicji, przedmiotów o ostrych krawędziach, rowerów o średnicy koła powyżej 

16 cali, przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, substancji żrących, trujących itp.; 

3) przedmiotów, które ze względu na swoje właściwości mogą budzić odrazę u innych 

podróżnych lub mogą spowodować zanieczyszczenie pojazdu; 

4) zwierząt, które ze względu na rozmiary nie mogą być przewożone tego rodzaju pojazdem; 

5) zwierząt, które mogą być niebezpieczne lub uciążliwe dla podróżnych ze względu na 

swoje cechy osobnicze i brak należytego zabezpieczenia; 

6) przewóz psów w liczbie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego traktowany jest 

jako przewóz zwierzęcia bez należytego zabezpieczenia i jako taki jest zabroniony. 

 

 

Ogólne zasady dotyczące przewożenia rzeczy i zwierząt w autobusach 

tarnowskiej komunikacji miejskiej 
 

1. Podróżny może zabrać ze sobą do autobusu rzeczy (bagaż) oraz zwierzęta, o ile nie naruszy 

to przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym obowiązujących na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa. 

2. Bagaż należy umieścić tak aby nie utrudniał on poruszania się po autobusie i nie zasłaniał 

widoczności kierowcy. 

3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia. 

4. Wózki dziecięce należy przewozić w miejscach do tego przeznaczonych, na czas przejazdu 

dziecko winno być wyjęte z wózka dziecięcego. 

5. Możliwość przewozu psów uzależniona jest od należytego zabezpieczenia zwierzęcia poprzez 

założenie mu kagańca i smyczy. 

6. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do obowiązków podróżnego.  

7. Podróżni mają obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez kierujących 

autobusami oraz pracowników nadzoru ruchu, jeżeli polecenia te związane są 

z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu.  


