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§ 1

1. Wjazd,  przejazd  oraz  parkowanie  samochodów  i  innych  pojazdów  nie

uprawnionych  do  korzystania  z  terenu  Dworca  skutkować  będzie  naliczaniem

opłaty  za  bezumowne  korzystanie  z  terenu  prywatnego  według  stawek

wyszczególnionych w punkcie 2.

2. Opłata za nieuprawniony wjazd wynosi:

 dla samochodów osobowych - 70,00 zł brutto

 dla busów i pojazdów o DMC do 3,5 t - 100,00 zł brutto

 dla autobusów - 150,00 zł brutto

3. Pobieranie  opłat  w  kwotach  wyszczególnionych  powyżej  potwierdzane  jest

poprzez wystawienie dowodu wpłaty (KP).

§ 2

1. Po dokonaniu opłaty za nieuprawniony wjazd na teren PKS, kierowca pojazdu jest

zobowiązany niezwłocznie opuścić teren dworca i ewentualnie zaparkować pojazd

na parkingu przed budynkiem dworca.

2. Powyższe nie dotyczy wjazdu dodatkowych autobusów dla tych przewoźników, z

którymi PKS posiada umowy na ustaloną ilość wjazdów.

§ 3

1. Pobieranie opłat dokonuje firma uprawniona przez PKS na podstawie umowy o

świadczenie usług w tym zakresie.

2. Wjazd  na  dworzec  PKS  jest  dokumentowany  (rejestrowany)  przez  system

wewnętrznego monitoringu wizyjnego. W przypadku odmowy dokonania opłaty

pracownik pełniący dyżur zobowiązany jest do wezwania policji w celu ustalenia

tożsamości osoby, która nie stosuje się do niniejszego regulaminu.

§ 4

Wprowadza  się  zwolnienia  i  odstępstwa  od  pobierania  opłat  dla  następujących

użytkowników uprawnionych do wjazdów:

1. autobusy i pojazdy należące do PKS Bydgoszcz Sp. z o.o.,
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2. autobusy  przewoźników,  z  którymi  PKS  ma  zawarte  umowy  wjazdowe  na

określoną ilość wjazdów,

3. pojazdy  najemców  lokali  użytkowych  w  obiekcie  dworca  –  na  czas  realizacji

zaopatrzenia,

4. pojazdy  osób  fizycznych,  prawnych  i  innych  jednostek  organizacyjnych

wykonujących usługi dla PKS w zakresie zaopatrzenia materiałowego, konserwacji

urządzeń i obiektów oraz dostawy korespondencji i przesyłek na czas niezbędny

do zrealizowania tych funkcji,

5. pojazdy policji, pogotowia ratunkowego, Inspekcji Transportu Drogowego, straży

pożarnej i innych służb publicznych,

6. pojazdy pracowników PKS Bydgoszcz na podstawie aktualnej przepustki wydanej

przez pracodawcę.

§ 5

Na terenie całego obszaru dworca autobusowego obowiązuje ograniczenie prędkości

do 20km/h.

§ 6

W zakresie  egzekwowania  postanowień  niniejszego  regulaminu  upoważniona  jest

firma:

ANPOL FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SP. Z O.O.

ul. Jagiellońska 58

85-097 Bydgoszcz

NIP: 9671391179, tel.: 660-774-884

Regulamin obowiązuje od 1.01.2020 r.   

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 58; tel.: 52 322 90 57
Fax: 52 322 05 81, e-mail: ppks@pks.bydgoszcz.pl, www.pks.bydgoszcz.pl 


