Projekt do pkt 10b

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia maksymalnych cen za usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej na obszarze Gminy Sierakowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.), oraz art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ceny biletów jednorazowych i miesięcznych gminnej komunikacji autobusowej
realizowanej przez Operatora w Gminie Sierakowice przedstawione w załączniku nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Ceny maksymalne biletów i opłaty za usługi przewozu osób, zwierząt oraz bagażu w publicznym
transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierakowice.
I. 1. Ceny maksymalne biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę
Sierakowice:
Lp.
1.

Rodzaj biletu
bilet jednorazowy

2.

bilet miesięczny w jedną stronę

3.

bilet miesięczny w obie strony

4.

bilet strefowy

Strefa /km/
do 4 km
od 4 km do 10 km
powyżej 10 km
do 4 km
od 4 km do 10 km
powyżej 10 km
do 4 km
od 4 km do 10 km
powyżej 10 km

Cena brutto w zł
4,5 zł
5,5 zł
6,5 zł
90 zł
100 zł
110 zł
180 zł
200 zł
220 zł
240 zł

2. Prawo do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
przysługuje osobom według obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295 ze zm.).
II. Cena maksymalna jednorazowego biletu bagażowego, uprawniającego do przewozu bagażu nie będącego
bagażem podręcznym i przewozu zwierząt z wyłączeniem wózka dziecięcego przewożonego wraz
z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego ustala się na poziomie 7,50 zł.
III. 1. Ustalania się wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu- maksymalnie 50-krotność ceny najtańszego
biletu jednorazowego normalnego, o którym mowa w pkt I . 1.
b) w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu- maksymalnie 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, o którym
mowa w pkt I . 1,
c) w przypadku niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia
albo naruszenia przepisów o ich przewozie- maksymalnie 20-krotność ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego, o którym mowa w pkt I . 11,
d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportumaksymalnie 100-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, o którym mowa w pkt
I . 1.
2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności
związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 % opłaty, ustalonej w ust. 1.
3. Opłatę dodatkową, o której mowa w pkt III.1 należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia wystawienia
wezwania do zapłaty lub bezpośrednio kontrolującemu.
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Uzasadnienie
Gmina Sierakowice planuje w 2022r. uruchomić linie komunikacyjne funkcjonujące w ramach
przewozów komunikacji zbiorowej w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na
terenie całej gminy oraz 1 przystanku w gminie Cewice (Bukowina) i 1 przystanku w Gminie Czarna
Dąbrówka (Rokiciny) z dofinansowaniem do wozokm przez Fundusz Rozwoju Przewozów
Autobusowych, w szczególności w obszarach gdzie dowożone są do szkół dzieci. Przyjęte ceny i rodzaje
biletów są maksymalnymi cenami, które będzie można zaoferować przyszłemu Operatorowi
realizującemu dowozy w Gminie Sierakowice. Skorzystanie z dopłat w ramach Funduszu
rekompensować będzie w części wzrastające wydatki na organizację dowozów dzieci do szkoły. W
związku z powyższym przyjęcie projektu uchwały jest zasadne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CACE4737-4B0E-41A8-9C70-40984BFAA021. Projekt

Strona 1

