UCHWAŁA NR XVI/229/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi
przewozowe w gminnych regularnych przewozach osób na terenie Gminy Dzierzgoń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi
przewozowe w gminnych regularnych przewozach osób na terenie Gminy Dzierzgoń.
§ 2. 1. W gminnych regularnych przewozach osób, w tym w gminnych przewozach pasażerskich
użyteczności publicznej organizowanych przez Gminę Dzierzgoń, wysokość opłaty dodatkowej ustala się
uwzględniając cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego dla danej linii:
a) w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu - 50 krotność tej ceny;
b) w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub
ulgowego - 40 krotność tej ceny;
c) w razie niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo
naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt- 15 krotność tej ceny;
d) w razie spowodowania przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez
uzasadnionej przyczyny - 100 krotność tej ceny.
2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze
zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie 10% tej opłaty, ustalonej w sposób
określony w ust. 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
W myśl art. 34a ustawy Prawo przewozowe określenie sposobu ustalania wysokości opłat
dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób,
należy do kompetencji rady gminy. Opłaty dodatkowe pobierane są w razie braku biletu bądź braku
ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub
niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta. Ponadto
opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku spowodowania bez uzasadnionej przyczyny
zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. Natomiast opłata manipulacyjna pobierana jest
w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej.
Powyższe regulacje pozwolą w sposób rzetelny realizować zadanie w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Dzierzgoń, zatem podjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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