
UCHWAlA NR XXIV.159.2020 
RAOY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 31 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu swiadczenia uslug indywidualnego transportu DOOR TO DOOR 

w Gminie Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust . 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie wytycznych do umowy 

nr 052/UDTD/I!2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 r., Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§ 1 

Przyjmuje si~ Regulamin swiadczenia ustug indywidualnego transportu DOOR TO DOOR w Gminie 

Baboszewo stanowiqcy zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 

w iycie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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lilT.042.14.2020 

REGULAMIN SWIADCZENIA USlUG DOOR - TO - DOOR 

Uslugi Door To Door w Gminie Baboszewo, swiadczone Sq na podstawie umowy nr 
052/UDTD/I!2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

Cel uslugi 
1. Gl6wnym celem projektu grantowego jest rozwijanie aktywnosci w zyciu publicznym, spolecznym 

i zawodowym mieszkancow gminy Baboszewo posiadajqcych problemy w zakresie mobilnosci. 
2. Usluga door to door oznacza uslugEl indywidualnego transportu osoby lub kilku os6b z potrzebq 

wsparcia w zakresie mobilnosci, obejmujqcq nastElPujqCq pomoc: 

2.1. w wydostaniu siEl z mieszkania lub innego miejsca, 

2.2. przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. 

PojElcie indywidualnego transportu obejmuje r6wniez sytuacje, w kt6rych z transportu korzysta 
w tym samym czasie kilka os6b uprawnionych jadqc z jednej wsp61nej lokalizacji do wsp6 1nego 

miejsca docelowego albo jadqc z kilku lokalizacji do wsp6 1nego miejsca docelowego i/lub 

z powrotem. 

Uiytkownicy uslugi 

1. Usluga indywidualnego transportu bEldzie swiadczona dla wszystkich mieszkanc6w Gminy 

Baboszewo powyzej 18 roku zycia, bez wzglEldu na pier, wykszta!cenie czy status majqtkowy, 

w szczeg6lnosci: 
1.1. osoby z niepelnosprawnosciami, 

1.2. osoby z trudnosciami w poruszaniu nieposiadajqce orzeczenia 0 stopniu niepelnosprawnosci, 

1.3. osoby w wieku senioralnym z potrzebq wsparcia w zakresie mobilnosci, 

1.4. osoby wykluczone spolecznie i zawodowo z powodu problem6w z przemieszczaniem siEl, 

kt6re potencjalnie mogq powr6cie lub wejse na rynek pracy, 

2. Profil uzytkownik6w uslugi transportu door-to-door powinien uwzglEldniae r6wniez mozliwose 
pojawienia siEl os6b towarzyszqcych osobom uprawnionym (np. opiekunowie os6b ze znacznym 

stopniem niepelnosprawnosci) oraz wskazanie mozliwosci i skali korzystania z uslug door-to-door 

przez osoby, kt6rym towarzyszy pies asystujqcy lub pies przewodnik. 

Spos6b realizacji uslugi door-to-door 

1. Usluga bEldzie swiadczona na terenie gminy Baboszewo, do miast Raciijz, Plonsk, Plock, Ciechan6w. 

W powyzszych miejsCQwosciach znajdujq siEl najwazniejsze instytucje panstwowe, plac6wki 

zdrowotne, edukacyjne i kulturalne. 

2. W wyjijtkowych sytuacjach bEldq r6wniez realizowane dalsze kursy po uprzedniej analizie 

zasadnosci i koniecznosci odbycia takiego transportu. 

3. Uslugi swiadczone b~dij nieodplatnie od poniedzialku do piqtku w godzinach 7.30-15.00. 

4. 0 moiliwosci korzystania z uslugi door to door, uczestnicy b~dij informowani poprzez: 

~ Paristwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 
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4.1. informacj~ na tablicy w budynku Urz~du Gminy (plakaty, ulotki) 

4.2. interaktywne (strona internetowa, Facebook, system informowania sms). 

5. Zgloszenia uslugi b~dzie moina dokonywae pisemnie, mailowo na adres: 

urzad@gminababoszewo .pl, telefonicznie pod numerem 23 6611091, oraz osobiscie w Urz~dzie 

Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urz~du, ul. Warszawska 93 A, 09-130 Baboszewo. 

6. Zgloszenia powinny bye wykonywane co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem 

wyjazdu. 

7. W zgloszeniu nalezy podac imi~ i nazwisko, adres zamieszkania (adres odbioru osoby potrzebujqcej 
transportu ), adres doce lowy lub tras~ przejazdu, numer telefonu kontaktowy, cel przejazdu 

warunkujqcy moiliwose skorzystania z uslugi door to door. 

8. Przy zgloszeniu naleiy okreslie czy osoba potrzebuje Koordynatora do pomocy przy wyjsciu z domu 

i dotarciu do miejsca docelowego. 

9. W przypadku planowanego postoju zglaszajqcy powinien podae przewidywany czas postoju. 

10. Potwierdzenie zgloszonej uslugi nastqpi maksymalnie w ciqgu 24 godzin. 

11. W ce lu maksymalnego wykorzystania pojazdu istnieje mozliwose lqczenia kursow dla kilku osob 
z miejsc polozonych blisko siebie jak i bliskich miejsc docelowych. 

12. W przypadku niemoznosci realizacji uslugi przez Gmin~ bezzwlocznie informuje Ona 0 tym 

mieszkanca. 

13. W przypadku rezygnacji mieszkanca ze zgloszonego transportu zobowiqzany jest takie 

bezzwlocznie poinformowae 0 tym koordynatora . 

14. Osoba korzystajqca z uslugi door to door ma be zwzgl~dny obowiqzek podporzqdkowywania si~ 

wskazaniom kierowcy i / lub Koordynatora w zakresie bezpieczenstwa w czasie przewozu. 

15. Przed wejsciem do samochodu uiytkownik uslugi przekazuje oswiadczenie 
kierowcy/Koordyna torowi, ktorego wzor stanowi zalqcznik do regulaminu . B~dzie one 

potwierdzeniem spetnienia wymagan uslugi transportu indywidualnego. 

16. Kierowca ma prawo odmowie realizacji uslugi jesli osoba korzystajqca z przewozu jest pod 

wplywem alkoholu, innych srodkow odurzajqcych lub zachowujqcy si~ w sposob agresywny. 

17. W przypadku powtarzajqcych si~ nieuzasadnionych rezygnacji z zamawianych kursow przez 
danego uzytkownika, Koordynator ma prawo odmowic uslugi przewozu. 

18. Kaidy z uiytkownikow uslug transportowych ma prawo skladae w Urz~dzie Gminy Baboszewo 
skargi i zazalenia dotyczqce poziomu swiadczonych uslug. 

Wymogi w zakresie uzywanych srodkow transportu i bezpieczenstwa przewozu. 

1. Uslugi transportowe door to door swiadczone b~dq za pomOCq 9-cio osobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych zgodne z obowiqzujqcymi przepisami. 

2. Samochod wyposaiony b~dzie w wozek inwalidzki oraz wind~. 
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