
 
                                       Projekt 

UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……….. 2021 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów i opłat  w przewozie autobusami w 
publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz  
ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz 
art. 4 w zw. z art.15 ust.5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXXV/316/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 września 2021 r. 
w sprawie ustalenia cen biletów i opłat  w przewozie autobusami w publicznym transporcie 
zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz  ustalenia Regulaminu przewozów 
w tym transporcie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 4548) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4.1. Ustala się opłaty dodatkowe: 
1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 10 krotność ceny biletu 
najtańszego jednorazowego normalnego;  
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo 
ulgowego przejazdu – 20 krotność ceny biletu najtańszego jednorazowego normalnego;  
3) za niezapłacenie za zebrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo 
naruszenie przepisów o ich przewozie - 20 krotność ceny biletu najtańszego jednorazowego 
normalnego.  
2. Ustala się opłatę manipulacyjną, uwzględniającą poniesione koszty czynności ze zwrotem 
lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 % opłat, o których mowa w ust. 1.” 

   
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 
 
        BURMISTRZ 
        Marek Dorabiała 
 
 
 
 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały 

 
  W proponowanym projekcie uchwały zmieniona została redakcja § 4 uchwały w sposób taki, 
że wyodrębniono w nim ust. 1 który stanowi o opłatach dodatkowych  i ust. 2 mówiący o opłacie 
manipulacyjnej. Wysokość opłat pozostaje bez zmian. 

Wnoszę o przyjęcie projektu uchwały. 
 


