
UCHWAŁA NR XLVI/435/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany: Uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016 r.  
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 
2018 poz. 994, poz.1000/, art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 2017. 
poz.1983./ oraz art. 15 ust. 1 pkt. 10, art. 50a ust.1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 
transporcie zbiorowym /Dz.U. z 2017r. poz.2136 i poz.2371, Dz.U. z 2018r poz. 317 i poz.650/ Rada Miejska 
w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/219/16  Rady  Miejskiej  w  Jędrzejowie  z dnia 30 września 
2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 
przez Gminę Jędrzejów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem  do  niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Jędrzejowa.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr 
inż. Kazimierz Michalski
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/435/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr  XXVII/219/16 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 30 września 2016r.

Wysokość opłat dodatkowych, pobieranych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokość  opłaty 
manipulacyjnej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 
publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów.

1. Opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu, ustala się - w wysokości
50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

2. Opłatę za jazdę osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez stosownego uprawnienia, 
ustala się – w wysokości 40- krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

3. Opłatę dodatkową za naruszenie postanowień regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego 
transportu zbiorowego, organizowanego przez Gminę Jędrzejów,  ustala się - w wysokości 20 - krotności ceny 
biletu jednorazowego normalnego.

4. Opłatę manipulacyjną z tytułu poniesionych przez przewoźnika kosztów związanych ze zwrotem albo 
umorzeniem opłaty dodatkowej ustala się  – w wysokości nie wyższej niż 10% właściwej opłaty dodatkowej 
określonej w pkt. 2.
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Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz.U. 2017r. poz. 2136 ze
zmianami) w  art.15 ust.1 pkt.10 stanowi, że organizowanie publicznego transportu zbiorowego, polega na
ustaleniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w  art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada
1984r.-Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017, poz.1983 ze zmianami) za usługę świadczoną przez operatora
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z kompetencją, Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła Uchwałę Nr XXVII/219/16 dnia
30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów
bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów. Załącznik Nr.3 do tej
uchwały określa wysokość opłat dodatkowych, pobieranych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokość
opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej, organizowanym przez Gminę Jędrzejów.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmianę w dotychczasowym Załączniku Nr 3 w brzmieniu „opłatę
dodatkową za przejazd bez ważnego biletu, ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego
normalnego”.

Id: BC3DD730-6AC4-42A8-BA69-C85EFF7039DE. Podpisany Strona 1




