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po stronieoperatora(np'pŹeMy w ruchui utraty
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16

s
'1' Podlóżny'u któ.egoorgankontrolny
operatoralub organ]zatora
bi|etuna pżejafd|t]b
ujawnił
brakWaŻnego
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reku
\oLa'raci'
pooróż1ego
na
przez
ub
w
ol sa t?vmane
więcejpEest.Źeniniżta' którąpodróżnyna do swojejdyspozycjina
d|aich rofmieszczenia
c1 nii wymagają
Dó,cenadza'rowanvmfote'e'niUbpodnir
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b) wófek f dzieckiem
z
i piaków'jeś|i
niesą uciażliwe
bez op|aty,ma]ychzwie.fątpokojowych
óopuszczasię przewózWautobusie,
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i innychniebezpiecznych'
radioaktywnych
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7. W ra2ie ufasadnionegopodejrzenia,
(ust.6)'operator ma p.awo spEwc'ziĆw obecnościpod.ófnego fawa|tośćtego bagażu,a w razie
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