UCHWAŁA NR XLV/1041/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, w wojewódzkich
przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym na obszarze wojeództwa wielkopolskieg, dla których Organizatorem jest Województwo
Wielkopolskie
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 5) oraz ust. 4 pkt. 6) w związku
z art. 4 ust. 1 pkt. 25) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. –
Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o cenie biletu, należy przez to rozumieć cenę najtańszego biletu
jednorazowego normalnego ustalonego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego i stosowanego
przez operatora publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych
w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa
wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.
§ 2.
1. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych, liczonych jako wielokrotność ceny biletu,
pobieranych wrazie:
1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu – jako 50-krotność ceny biletu,
2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - jako
40-krotność ceny biletu,
3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie
przepisów o ich przewozie, w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu
przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych, bez
zachowania tych warunków,
- jako 20-krotność ceny biletu,
4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu – jako 150krotność ceny biletu.
2. Uwzględniając ponoszone koszty czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej,
określa się sposób ustalania wysokości przysługującej operatorowi publicznego transportu zbiorowego opłaty
manipulacyjnej, liczonej jako wielokrotność ceny biletu, pobieranej wprzypadku:
a) zwrotu lub umorzenia opłaty, októrej mowa wust.1pkt1) - jako 5-krotność ceny biletu,
b) zwrotu lub umorzenia opłaty, októrej mowa wust.1pkt2) - jako 4-krotność ceny biletu,
c) zwrotu lub umorzenia opłaty, októrej mowa wust.1pkt3) - jako 2-krotność ceny biletu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLV/1041/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Województwo Wielkopolskie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) - dalej: „ustawa Ptz”
jest Organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Zadania związane z organizacją publicznego
transportu zbiorowego wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego (art. 7 ust. 4 pkt. 6). Zgodnie z
art. 15 ust. 1 pkt. 10 ustawy Ptz do zadań Organizatora należy ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat,
o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983)- dalej: „Prawo przewozowe”, za usługę świadczoną przez operatora
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie z art. 34 a ustawy Prawo przewozowe Sejmik Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest do
określenia w formie aktu prawa miejscowego sposobu ustalania wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu
ustalenia
wysokości
przysługującej
przewoźnikowi
opłaty
manipulacyjnej,
mając
na uwadze ponoszone przez niego koszty czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty
dodatkowej.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

