
Uchwała Nr XI/127/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej
w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jaworznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami), po konsultacjach określonych
uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jaworznie wprowadza się przepisy dotyczące:
1) sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego

przejazdu,
c) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu,

2) sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.

§ 2

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego
normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:
1) jako 80-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd

bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu,

2) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności
związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10%
opłaty, ustalonej w sposób określony w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Bańkowski

§ 4

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

ID: ARSLP-IBOKI-QVMOT-RFNEQ-GDRPF. Podpisany 2/2


