
UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym  transportem zbiorowym na terenie 
Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371, z 2018 r. poz. 317, poz. 650, poz. 907, poz. 1669), art. 34a ust. 1 w związku 
z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506) Rada Gminy 
Stawiguda  uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się taryfę opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym.

§ 2. 1. Za usługi przewozowe wykonywane gminnym  transportem zbiorowym obowiązują następujące opłaty

Rodzaj biletu Cena za bilet w zł
Bilety jednorazowe na okaziciela Normalny Ulgowy 
1 jednoliniowy 3 zł 1,5 zł
Bilety okresowe miesięczne Normalny Ulgowy
1 Miesięczny imienny 80 zł 40 zł
2 Miesięczny imienny dużej rodziny  -- 100 zł

2. Bilety określone w ust. 1 ważne są na całej sieci komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę 
Stawiguda. W zakresie uprawnień do ulg obowiązują porozumienia międzygminne               w sprawie powierzenia 
Gminie Stawiguda  zadania w zakresie organizacji gminnego transportu zbiorowego.

3. Kierowcy autobusów prowadzą sprzedaż biletów jednorazowych, jednoliniowych                         
w pojazdach.

§ 3. 1. Przy przejazdach środkami gminnej komunikacji zbiorowej ważne są tylko bilety                         
z nadrukiem Gminna Komunikacja Zbiorowa w Stawigudzie.

2. Za bilet ważny uważa się:  bilet jednorazowy skasowany lub wydrukowany z kasy fiskalnej, zgodny 
z cennikiem oraz przysługującymi ulgami.

3. Bilet miesięczny imienny  wraz z dokumentem tożsamości oraz dokumentem uprawniającym do 
skorzystania z ulgi.

§ 4. Pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za:

1. brak podczas przejazdu ważnego biletu

2. przejazd ze skasowanym biletem niezgodnym z cennikiem, okresem ważności lub przysługującymi ulgami,

3. zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu lub rzeczy dopuszczonych do 
przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,

4. brak dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego (nie dotyczy biletów zakupionych dla uczniów 
szkół podstawowych przez Gminę Stawiguda)

5. spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

6. Oprócz opłaty dodatkowej pobierana jest opłata za przejazd, o ile nie została ona uiszczona.

7. Ustala się opłaty dodatkowe w następujący sposób:

a) za przejazd bez biletu, przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego  albo 
ulgowego przejazdu oraz przewóz rzeczy lub zwierząt wyłączonych z przewozu opłata dodatkowa  wynosi 
100 krotność ceny biletu jednorazowego jednoliniowego normalnego,
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b) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej  
przyczyny opłata dodatkowa wynosi 166 krotność ceny biletu jednorazowego jednoliniowego normalnego,

c) za ponoszone koszty czynności związanych z uznaniem reklamacji opłata manipulacyjna wynosi  4 krotność 
ceny biletu jednorazowego jednoliniowego normalnego.

§ 5. 1. Imienne bilety miesięczne uprawniają do niekontrolowanej liczby przejazdów gminną komunikacją 
zbiorową której organizatorem jest Gmina Stawiguda.

2. Bilet miesięczny imienny dużej rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym mającym na utrzymaniu 3 lub 
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 
25 roku życia. Podstawą wydania takiego biletu jest udokumentowanie statusu dużej rodziny na podstawie Karty 
Dużej Rodziny.

3. Sprzedaż biletów tradycyjnych może być prowadzona: w pojazdach gminnej komunikacji zbiorowej, 
w punkcie obsługi Gminnej Komunikacji Zbiorowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Stawiguda .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego lecz nie wcześniej niż dnia 1.09.2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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