
 

 

UCHWAŁA NR XVII/141/2012 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty 

manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego regularnego przewozu osób.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  

i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  

i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887  

i Nr 217, poz. 1281) i art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, 

poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780; z 2006 r.  

Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, 

poz. 1454) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa:  

1) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych 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;  

2) sposób ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.  

§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 

stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:  

1) jako 50 - krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;  

2) jako 30 - krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;  

3) jako 20 - krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za 

zabrane ze sobą do środka transportu:  

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu,  

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez 

zachowania tych warunków;  

4) jako 150 - krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu bez uzasadnionej przyczyny.  
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2. W razie niezwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej w środku transportu przewoźnikowi lub osobie 

przez niego upoważnionej opłata dodatkowa ulega obniżeniu o 50%, a w razie jej uiszczenia nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty - o 30%.  

§ 3. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności 

związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 2,5 – krotność ceny 

najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez przewoźnika.  

§ 4. Traci moc uchwala Nr XXVI/243/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu ustalania opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji autobusowej w Białogardzie (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 741).  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Józef Leszczyk 
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