UCHWAŁA NR IX/96/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego
regularnego przewozu osób
Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn.
zm.1) ) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę
cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym,
w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego biletu lub za brak ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
2) jako 20-krotność tej ceny – za:
a) przejazd na podstawie biletu o nominale zaniżonym nie więcej niż o 20 % w stosunku do nominału biletu,
b) zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta wyłączone z przewozu albo rzeczy lub zwierzęta
dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
3) jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez
uzasadnionej przyczyny.
§ 2. W odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób wysokość opłaty manipulacyjnej, którą podróżny ma
obowiązek uiścić w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej pobranej lub naliczonej za brak ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub brak ważnego biletu okresowego podczas
przejazdu, ustala się jako 3-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanej za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/568/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie sposobu
ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych przez podróżnych do przewozu rzeczy i zwierząt
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 389, poz. 2840 i 2841).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678
i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5,
poz 13.
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