
UCHWAŁA NR VIII/68/15
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do 
przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym publicznym transporcie 

zbiorowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 34a ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego 
dokumentu przewozu osób (ważnego biletu) lub bagażu, braku ważnego dokumentu poświadczającego 
uprawnienie do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka 
przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, podróżny jest zobowiązany do 
uiszczenia należności przewozowych oraz opłat dodatkowych.

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:

1) za przejazd bez ważnego biletu jako 50 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowe go normalnego;

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, 
jako 40 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

3) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności za 
zabieranie ze sobą rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach 
szczególnych bez zachowania tych warunków, zwierzęta, jako 20 krotność ceny najtańszego biletu 
jednorazowego normalnego

4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej 
przyczyny, jako 150 krotność ceny najtańszego bilety jednorazowego.

3. Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych 
ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 % tej opłaty ustalonej w sposób określony 
w ust. 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniamiart. 34a ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z
2015 r. poz. 915) Rada Gminy ustala sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie:

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu.
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego

przejazdu,
c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo

naruszenia przepisów o ich przewozie,
d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu
– mając na uwadze zróżnicowanie wysokości opłat dodatkowych w zależności os strat poniesionych przez
przewoźnika i powodu nałożenia opłaty dodatkowej

e) sposób ustalenia wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej, mając na
uwadze ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty
dodatkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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