
UCHWAŁA NR XXIII/209/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach 
pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 34a ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego, ustaloną za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 
zbiorowym, w następujący sposób: 

1) 50-krotność tej ceny –z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu; 

2) 40-krotność tej ceny – z tytułu braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego 
lub ulgowego przejazdu; 

3) 20-krotność tej ceny – z tytułu niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub 
zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie; 

4) 150-krotność tej ceny – z tytułu spowodowania bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy 
środka transportu. 

2. W razie okazania przez pasażera ważnego biletu, którego nie miał podczas kontroli lub 
udokumentowania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie później niż do 7 dni od daty kontroli 
- przysługuje zwrot pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenie tejże opłaty po uiszczeniu opłaty 
manipulacyjnej w wysokości 10 % opłaty dodatkowej. 

§ 2.  W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty 
wystawienia dokumentu, zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość podanych opłat (mandatów) 
obniża się o 30%. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 4.  Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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