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UCHWAŁA NR XXIX/45/17
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
c) spowodowania bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu,
2) sposób ustalania opłaty manipulacyjnej pobieranej w razie zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej.
§ 2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego
normalnego w wersji papierowej stosowaną przez Operatora, w następujący sposób:
1) jako 70 – krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) jako 50 – krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
3) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez
uzasadnionej przyczyny.
§ 3. Opłatę manipulacyjną, w środkach publicznego transportu zbiorowego osób ustala się uwzględniając
ponoszone przez Operatora koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej,
w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w § 2.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVII/136/10 Rady Miasta Biała
Podlaska z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt, oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 93,
poz. 1715).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Litwiniuk

