UCHWAŁA Nr XXII/160/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 września 2012r.
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze
środków komunikacji gminnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203 ; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 Nr 1467, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458;
z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.
230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr
149 poz.887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz.1050, z 2002r Nr 144 poz. 1204, z 2003r. Nr 137
poz. 1302, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 210 poz. 2135; z 2007r. Nr 166 poz.1172; z
2008r. Nr 157 poz. 976; z 2009r. Nr 118 poz. 989; z 2010r. Nr 107 poz. 679, Nr 197
poz.1309; z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 112 poz. 654, Nr 122 poz. 696)) Rada Gminy
Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XVI/90/2004 z dnia 01 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen i opłat
za korzystanie ze środków komunikacji gminnej zmienionej Uchwałą Nr
XXXI/151/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r., Uchwałą Nr
XLIII/212/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 lutego 2006r. oraz Uchwałą
Nr XXV/187/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2008r. wprowadza
się następujące zmiany:
1.

Zmienia się treść
brzmienie:

załącznika Nr 2 do uchwały, który otrzymuje następujące

„
Opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób
oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy
Ustala się następujące opłaty dodatkowe :
1. Za niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu
osób:
a) za jazdę bez ważnego biletu :
- uiszczona bezpośrednio u kontrolera – 150 zł
- płatna w ciągu 7 dni od chwili jej nałożenia – 180 zł
- płatna po 7 dniach od chwili jej nałożenia – 200 zł plus odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki

2.

3.

4.

5.

b) za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub
ulgowego :
- uiszczona bezpośrednio u kontrolera – 150 zł
- płatna w ciągu 7 dni od chwili jej nałożenia – 180 zł
- płatna po 7 dniach od chwili jej nałożenia – 200 zł plus odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki
Za naruszenie przepisów dotyczących przewozu bagażu i zwierząt :
a) za przewóz zwierząt lub rzeczy, za które przewidziana jest opłata bez biletu
bagażowego :
- uiszczona bezpośrednio u kontrolera – 35 zł
- płatna w ciągu 7 dni od chwili jej nałożenia – 45 zł
- płatna po 7 dniach od chwili jej nałożenia – 60 zł plus odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki
b) za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu lub psa bez kagańca :
- uiszczona bezpośrednio u kontrolera – 50 zł
- płatna w ciągu 7 dni od chwili jej nałożenia – 70 zł
- płatna po 7 dniach od chwili jej nałożenia – 100 zł plus odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki
Wielkość opłaty dodatkowej określonej w punkcie 1a i 1b może być obniżona do
50 zł po okazaniu imiennego biletu okresowego ważnego na trasie i w dniu, kiedy
nastąpiła kontrola lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub
bezpłatnego ważnego na dzień kontroli.
Za konieczność podjęcia działań zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera
podróżującego bez ważnego biletu /art. 33a ust. 2 pkt. 4 Prawa przewozowego/ 200 zł.
Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej
przyczyny – 300 zł.
„

2. Do załącznika Nr 3 do uchwały dodaje się po podpunkcie „i” podpunkt „ j” w
brzmieniu :
„
j) opiekunowie dzieci 6-letnich uczęszczających do I klas szkół podstawowych na
terenie gminy w związku z doprowadzaniem dziecka do szkoły i odbioru dziecka
ze szkoły – na podstawie dokumentu o sprawowaniu takiej opieki wydanego przez
szkołę.
„
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

