Uchwała Nr XXXVI/387/05
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie ustalania opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz
zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

Na podstawie art. 34 a ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z p.zm.) - Rada Miasta Oświęcim
postanawia :

§1
Ustalić opłaty dodatkowe dla podróżnych korzystających z usług transportowych świadczonych
przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu w razie stwierdzenia przez przewoźnika lub
osobę przez niego upoważnioną:
1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
2) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
3) spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny.

§2
Ustalić opłaty manipulacyjne dla podróżnych korzystających z usług transportowych
świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu w razie:
1) posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu,
2) posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu których nie miał podczas przejazdu, w przypadku
udokumentowania przez podróżnego w MZK Oświęcim, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia przewozu, ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu uprawniającego do

bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

§3
1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu
jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika, w następujący sposób:
1) jako 60- krotność tej ceny:
a) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu osób i bagażu, bądź ważnego
dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
b) za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy za których przewóz
taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat
2) jako 150-krotność tej ceny za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w ciągu 7 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, wysokość opłaty dodatkowej
ustalonej w sposób określony w § 3 ust.1 pkt 1 obniża się o 30 %.

§4
Wysokość opłaty manipulacyjnej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu
jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika w następujący sposób:
- jako 6 - krotność tej ceny.

§5
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§6
Traci moc Uchwała Nr XIII / 94 /99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 31 maja 1999 r.
w sprawie ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do
środka transportowego zwierząt i rzeczy.

§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.

