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z dnia 7 czerwca 2019 r.

W SPraWie ustalenia cen i opIat za usIugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gmine Krzy乞an6w

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.4, art. 18ust・2pkt工5 iart. 40ust. l ustawy zdnia8 marca

1990r. osamorzadzie gminnym (Dz.U. z2019r. poz.506), WZWiazku zart.50a

ust. l ustawy z dn○a 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r.

POZ. 2016 i2435, Z2019r. poz. 730) oraz art. 34a ust. 2ustawy zdnia 15 1istopada 1984r.

Prawo przewozowe (Dz.U. z2017r. poz・ 1983・ Z2018r. poz.2244) uchwala si?, CO

nast?PしUe:

§ 1・ Ustala si? Ceny maksymalne za us4ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,

Wykonywane na liれiach komunika串　gmimQj organizowan匂pIZeZ Gmin? KIZyZan6w,

W WySOkofoi okreSIon匂w za佃czniku nr l do niniQjsz匂uchwaly.

§ 2. Okre§la sl? SPOS6b ustalania wysoko;ci oplat dodatkowych i manipulacyjnych

ZgOdnie z zalacznikiem nr 2 do nini匂sz匂uchwaly.

§ 3. Ustala si? uPraWnienia do bezplatnych i ulgowych prz匂azd6w liniaml komunikacji

gminn匂organizowan匂przez Gmin? Krzyzan6w zgodnie z zalapzniklem nr 3 do nini句szej

uchwaly.

§ 4. Wykonanie uchwa書y powierza si? W句towi Gminy Krzyzan6w.

§ 5・ Uchwala podlega ogloszeniu w Dziemiku Urzedowym W(りeW6dztwa L6dzkiego

i wchodzi w zycie po uplywie 14 dnl Od dnia ogtoszenia.

Przewodniczacy Rady
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Zatacznik Nr l do uchwaly Nr VI/65/2019

Rady Gminy Krzyzan6w

z dnia 7 cze「wca 2019 r.
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2. Ceny bilet6w w tabeli zawiera高podatek VAT.

3 Oplata za przew6z zwierz?Cia w granicach Gminy Krzyzan6w:

a) pokQjowego bez z雀jmowania dodatkowego miejsca, W tym Stqiacego- OP十aty nie pobiera

Sie,

b) psa przewodnika osoby niewidom匂- OPふaty nie pobiera sle,

C) pozostalych zwlerZ卸- 4,00 zI za sztuk?.

4. Oplata za przew6z bagazu:

a) o wymiarach do 60x40x20 cm - OPlaty nie pobiera sie,

b) o wymiarach wi?kszych niz okrestone w lit a) - 4,00 zI za sztuk?,

C) roweru - 4,00 zI za sztuk?.

Przewodniczapy Rady
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Za互cznik Nr 2 do uchwa十y Nr VI/65/201 9

Rady Gminy Krzyzan6w

z dnia 7 czelWCa 2019 r.

SPOSOB

ustalania oplat dodatkowych i manipulacyjnych w Iokalnym transporcie zbiorowym

na iiniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gmine KrzyZan6w

l・ WysokoS6 opねty dodatkowQj ustaia sie uwzgledniajac cen? biletu jednorazowego

normalnego obowlaZし直cego w komunikacj i gmlnnej organizowan匂przez Gmin? Krzyzan6w

」ako:

a) za prz句azd bez waznego biletu - 50-krotnoS6 t匂ceny,

b) za prz句azd bez waznego dokumentu po§wiadczalaCegO uPraWnienie do prz匂azdu

bezpふatnego lub ulgowego - 40-krotno誇t匂ceny,

C) za przew6z bagazu lub zwierz?Cia bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 15-krotno§6

鳴ceny,

d) za naruszenie przepis6w o przewozie rzeczy lub zwierzat -jako 30-krotno;6 t匂ceny,

e) za spowodowanie przez pasazera zatrzymania pQjazdu lub zmiany trasy bez uzasadnion匂

PrZyCZyny - 1 00-krotno56 t匂ceny.

2. Oplate manipulacyjna ustala si?, uWZgl?dni函c ponoszone koszty czynnodei

ZWiazanych ze zwrotem lub umorzeniem opふaty dodatkow匂, W WySOkoSci 10% op十aty kt6r匂

dotyczy.

PrzewodnlCZaCy Rady

w,。彩



しp. 微6�'邑�&�v貽�R�Wysoko鐙 認�VﾖV蹠��7v��F7ｦ�ｩ�ﾔ7��
ulgi 邑�&�v譁V譁R�

l 微6�'槌ｷCg&WVｶ��宥都�&��50% 認�VﾖV蹠7Gv妨&Gｦ�{ﾆ7要坊ｲ�
乞vcia 冓tozsamoi6osobY. 

2. W komunikacji gmim匂organizowan匂przez Gmin? Krzy乞an6w obowiaz可e wszystkie

uprawnienla do przejazd6w bezpねtnych i ulgowych okreSIone obowiqzlJacymi ustawami

w zakresie przewoz6w autobusami na =niach zwyk十ych.

Przewodniczacy Rady

w,三彩/



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50a ust. l ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435, Z 2019 r. poz. 730), rada gminy mo乞e ustaIa6 ceny za uslugi

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze uZytecznosti

publiczn匂w gmimych przewozach pasazerskich

Do dnia 31 sierpnla 2019 r. Gmina Krzyzan6w porozumieniem nr l/10 z dnia 28 grudnia 2009r・

powierzyla Miastu Kutno realizaqie zadah polegajacych na zaspokQjeniu zbiorowych potrzeb
ludnodei Gminy w zakresie zapewnienia.iej mieszkaheom lokalnego transportu zbiorowego i

transportu dzieci do szk61.

Od dnia l wrzeinia 2019 r. organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy

KrzyZan6w jest Gmina KrzyZan6w, kt6ra og十os活a w BIP w dniu O8.02.2019 r. o zamiarze

bezpoSredniego zawarcia umowy o　§wiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu

Zbiorowego.

Wobec powy2szego koniecznostiq jest podjecie uchwa書y w sprawie ustalenia cen i opねt za

us†ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji gmim匂

Organizowan匂przez Gmine Krzy2an6w.

Pr(加kt uchwaly przewidし直3 rodz吐ie bilet6w: bilet jednorazowy, kt6rego maksymainq ceれ?

przy.j?tO 6,00 z書, bilet miesi?CZny imienny w wysokoSci 204,00zt oraz bilet miesieczny na

okaziciela w wysokoSci 306,00zl・ Proponowany pr(函kt uchwaly wprowadza uprawnienia lokahe

w postaci ulgi dla os6b, kt6re ukohczyly 70 rok zycia w wysoko;ci 50%. PrQjekt uchwaly okre引a

r6wniez zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 llStOPada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z

2017 r. poz. 1983, Z 2018 r. poz. 2244) spos6b ustalania oplat dodatkowych i manipulacy.jnych w

Iokalnym transporcie zbiorowym na liniach komunikaqji gmim匂organizowanej przez Gmin?

Krzyzan6w.

Biorac pod uwag? POWyZSZe Oko=cznosti, WnOSi si? O POdecie nini匂szej uchwaly.

帆;翠mlny


