
UCHWAŁA Nr XXXIII/140/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą 

do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8) art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób: 

1) jako 50- krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowana na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu; 

2) jako 40 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowana na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego 

albo ulgowego przejazdu; 

3) jako 20 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowana na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego  – za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy, a w szczególności za zabrane ze sobą 

do środka transportu: 

a)  rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty -  bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu 

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – 

bez zachowania tych warunków; 

4) jako 150 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowana na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego 

bez uzasadnionej przyczyny. 

§ 2. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1. 

§ 3. Opłata dodatkowa i należność za przewóz podlega umorzeniu: 

1) po udokumentowaniu przez pasażera uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu; 

2) po przedstawieniu przez pasażera biletu miesięcznego zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli. 

 



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

                                                   Przewodnicząca Rady 

                                                  /-/ Marzena Dembek 



Uzasadnienie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia 

wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt 

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r., poz. 117), określa wysokość opłaty dodatkowej 

oraz wysokość opłaty manipulacyjnej, którą ustala się na podstawie ceny najtańszego biletu jednorazowego 

normalnego. 

 

Tabela przedstawia wysokość opłaty dodatkowej 

 

Lp.  Opłata dodatkowa z tytułu Wysokość 

opłaty  

1 za przejazd bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu 

160,00 

 

2 

za przejazd bez ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 

128,00 

 

3 

zwierzęta lub rzeczy, za których przewóz 

taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego 

dokumentu przewozu 

64,00 

 

4 

rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy 

dopuszczone do przewozu na warunkach 

szczególnych – bez zachowania tych 

warunków 

64,00 

 

5 

za spowodowanie przez podróżnego 

zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportowego bez uzasadnionej przyczyny 

480,00 

 

 

 

                        Przewodnicząca Rady 

                          /-/ Marzena Dembek 


