
UCHWAŁA NR LIX/475/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi 
przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach 

pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych, zgodnie z załącznikiem do uchwały, 
pobieranych w przypadku: 

1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu, 

2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia 
przepisów o ich przewozie, 

4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. 

2. Określa się wysokość opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego 
transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca 
Kłodzka, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 64CA584E-EDA2-4E1A-8F76-A527038EFAFC. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr LIX/475/2022 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 27 maja 2022 r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH I OPŁATY MANIPULACYJNEJ 

1. Za przejazd na liniach w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca 
Kłodzka bez ważnego dokumentu przewozu opłata dodatkowa wynosi: 

1) 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, gdy płatność opłaty następuje w terminie 
powyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, 

2) 35-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, gdy płatność opłaty następuje w terminie 
do 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. 

2. Za przejazd na liniach w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca 
Kłodzka bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 
opłata dodatkowa wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego. 

3. Za naruszenie przepisów przy przewozie rzeczy i zwierząt w gminnych przewozach pasażerskich 
organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka opłata dodatkowa wynosi 20-krotność ceny najtańszego 
biletu jednorazowego normalnego. 

4. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny 
w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka opłata dodatkowa 
wynosi 150 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego. 

5. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, 
posiadania odpowiedniego dokumentu przewozu w postaci biletu imiennego miesięcznego, bądź uprawnień do 
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu to: 

1) o ile została pobrana opłata dodatkowa wraz z należnością za przewóz, podlega ona zwrotowi po 
potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty pobranej opłaty dodatkowej, 

2) o ile należna opłata dodatkowa wraz z należnością za przewóz nie została pobrana – ulega umorzeniu, po 
uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty należnej opłaty dodatkowej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 64CA584E-EDA2-4E1A-8F76-A527038EFAFC. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

 

 W związku z organizacją na obszarze gminy Bystrzyca Kłodzka komunikacji zbiorowej powstała 
konieczność ustalenia opłat dodatkowych za usługi przewozowe, które będą świadczone w ramach tej 
komunikacji.  

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 naruszenia przepisów o  przewozie rzeczy lub 
zwierząt. 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, 
o ile zostanie przedstawiony ważny imienny bilet miesięczny lub dokument poświadczający uprawnienie do 
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. 
 Powyższe regulacje pozwolą Gminie Bystrzyca Kłodzka w sposób rzetelny realizować zadanie                         
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 64CA584E-EDA2-4E1A-8F76-A527038EFAFC. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2


	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Punkt 2

	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Ustęp 5 Punkt 1
	Zalacznik 1 Ustęp 5 Punkt 2


	Uzasadnienie



