
 
UCHWAŁA NR VIII/244/19 

RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt 

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1983, Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr VII/112/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu usta-

lenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie 

przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego z 2015 r. poz. 1620), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/1093/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 

30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1015), § 1 i 2 otrzymują następujące 

brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej, przyjmując za podstawę cenę najtańszego biletu jedno-

razowego-czasowego normalnego, stosowaną w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez 

Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w następujący sposób: 

1) jako 100 - krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu; 

2) jako 90 - krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do 

bezpłatnego lub ulgowego przejazdu; 

3) jako 80 - krotność tej ceny - za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy wyłączonych 

z przewozu; 

4) jako 250 - krotność tej ceny - za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego 

bez uzasadnionej przyczyny. 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej kontrolerowi lub najdalej w terminie 7 dni od daty 

przejazdu, jej wysokość zostaje podniesiona o 100%. 

§ 2. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej, usta-

la się w wysokości 3 - krotności najtańszego biletu jednorazowego-czasowego normalnego.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 

Renata Łażewska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Poz. 4224
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