
 

 

UCHWAŁA Nr X/78/2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 6 września 2019 roku 

 

w sprawie: określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej 

w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których 

organizatorem jest Powiat Stalowowolski. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 w związku z art. 34a ust. 

1 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)  

 

 

RADA POWIATU STALOWOWOLSKIEGO 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Określa się: 

1) Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w przypadku: 

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu, 

b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego 

przejazdu, 

c) niezapłacenia należności za zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia 

albo naruszenie przepisów o ich przewozie, 

d) spowodowania bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu; 

2) Sposób ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej, pobieranej w razie zwrotu lub umorzenia 

opłaty dodatkowej. 

 

§ 2 

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

jednorazowego normalnego, stosowaną przez Operatora publicznego transportu zbiorowego, 

świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z Powiatem 

Stalowowolskim, w następujący sposób: 

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

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego 

albo ulgowego przejazdu – 40-krotność tej ceny; 

3) za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta 

albo naruszenie przepisów o ich przewozie – 20-krotność tej ceny; 

4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez 

uzasadnionej przyczyny – 150-krotność tej ceny. 

2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 30%, jeżeli zostanie uiszczona 

w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia kontroli. 



 

§ 3 

W przypadku okazania przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia kontroli, ważnego 

na moment dokonania tej kontroli, dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, 

albo dokumentów potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, pobrana 

należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – 

umorzeniu. 

 

§ 4 

Opłata manipulacyjna stanowi 10% opłaty ustalonej w sposób określony § 2 ust. 1 i jest pobierana 

od pasażera w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej. 

 

§ 5 

Uchwałę stosuje się w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, 

dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


