ZARZĄDZENIE Nr 2388/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 25.09.2020 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia Księgi Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 4, art. 46 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493, Dz. U.
z 2020 r. poz. 400, 462 i 875), zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć Księgę Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej
w Krakowie, zwaną dalej Księgą, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,
za obowiązującą dla pojazdów wykorzystywanych do przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej, organizowanych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej
w Krakowie (KMK) oraz dla przystanków komunikacyjnych KMK.
§ 2. 1. Przyjęte w Księdze wzory elementów informacji pasażerskiej należy wdrożyć
w pojazdach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej, organizowanych w ramach systemu KMK oraz na przystankach komunikacyjnych
KMK w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. W razie konieczności opracowania nowego, nieujętego w Księdze, elementu informacji
pasażerskiej jego wzór określa Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie z własnej
inicjatywy lub na wniosek operatorów świadczących usługi przewozowe w ramach KMK
lub podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania infrastruktury przystankowej.
3. W razie konieczności zastosowania nowego, odbiegającego od określonego w Księdze
układu elementów informacji pasażerskiej wymaga się uzyskania zgody Zarządu Transportu
Publicznego w Krakowie.
4. Uznaje się, że aktualizacja elementów informacji pasażerskiej określonych w Księdze
polegająca na zmianie treści, w tym układu tabel, nie wymaga aktualizacji niniejszego
zarządzenia.
5. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zobowiązany jest do przekazywania
zaktualizowanych elementów informacji pasażerskiej operatorom świadczącym usługi
przewozowe w ramach KMK oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania
infrastruktury przystankowej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Transportu Publicznego
w Krakowie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

