
 

 

UCHWAŁA NR X/187/19 

RADY MIASTA OŚWIĘCIM 

z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabranych ze 

sobą do środka transportowego rzeczy lub zwierząt. 

Na podstawie art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1983 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ppkt. b, art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 6 ust. 2 i 3 

Porozumienia Międzygminnego Nr OR-o.031.2.2018.VIII z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego 

z dnia 29 marca 2019 r. poz. 2513 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: 

§ 1. Ustalić opłaty dodatkowe dla podróżnych korzystających z usług transportowych świadczonych przez 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu w razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez 

niego upoważnioną: 

1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

2) naruszenia przepisów o zabraniu ze sobą do środka transportowego rzeczy lub zwierząt, 

3) spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny. 

§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 

normalnego stosowanego przez przewoźnika, w następujący sposób: 

1) jako 80 - krotność tej ceny za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, 

2) jako 60 - krotność tej ceny za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, 

3) jako 60 - krotność tej ceny za zabranie ze sobą do środka transportowego rzeczy lub zwierząt, za których 

przewóz taryfa przewiduje opłaty - w przypadku jej nieuiszczenia, 

4) jako 150 - krotność tej ceny za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 

2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia 

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 

obniża się o 30%. 

§ 3. 1. Ustalić opłatę manipulacyjną dla podróżnych korzystających z usług transportowych świadczonych 

przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu w razie: 

1) posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, 
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2) posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo 

ulgowego przejazdu, których nie miał podczas przejazdu. 

2. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 pobiera się w przypadku udokumentowania przez podróżnego 

nie później niż w terminie do 7 dni od dnia przewozu, ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu 

uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o. o. 

w Oświęcimiu. 

§ 4. Wysokość opłaty manipulacyjnej, o której mowa w § 3 ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego 

biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika jako 6 - krotność tej ceny. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/387/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 

ustalania opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka 

transportowego zwierząt i rzeczy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Piotr Hertig 
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