UCHWAŁA NR XXXII/297/2017
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze
sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie
zbiorowym w Powiecie Raciborskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.) po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji
RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
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 zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierząt 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 danego operatora w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego biletu,
2) jako 40-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 zwierząt, 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.
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. 1. Opłatę manipulacyjną w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
ustala się uwzględniając ponoszone przez operatora koszty czynności związanych za zwrotem albo umorzeniem
opłaty dodatkowej w wysokości 10 % opłaty ustalonej w sposób określony w § 2 ust.1.
2. W przypadku okazania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia kontroli, ważnego
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. Uchwałę stosuje się w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
organizowanych przez Powiat Raciborski.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

Dominika Fojcik - Knura

Adam Wajda

UZASADNIENIE
Przedmiotową uchwałą określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych od
pasażerów, w razie przejazdu środkami komunikacji powiatowej bez ważnego biletu lub dokumentu
poświadczającego uprawnienie do ulg w opłatach, przewozu bagażu wyłączonego z przewozu lub
naruszenia przepisów o ich przewozie, a także za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania
lub zmiany środka transportu. Uchwala określa także sposób ustalania wysokość opłaty manipulacyjnej
pobieranej w razie zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej w trybie obowiązujących przepisów prawa
miejscowego.
Zgodnie z art. 34a ustawy - Prawo
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pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, określenie sposobu ustalania wysokości opłat
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manipulacyjnej, mając na uwadze ponoszone koszty czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty
dodatkowej należy do kompetencji rady powiatu.
Działając w oparciu o uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą
Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji Zarząd Powiatu
Raciborskiego skierował projekt omawianej Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.
Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono
w terminie 04.07.2017 r. do 18.07.2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi
była Pani Grażyna Kowalska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach - 0. Wykaz zgłoszonych uwag
- 0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag - 0.
Przyjęcie przedmiotowej uchwały nie skutkuje wydatkami dla budżetu Powiatu Raciborskiego.
Wobec powyższego w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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