
UCHWAŁA NR XXIII/143/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami 
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Zbójno 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny biletów, opłat i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami 
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Zbójno z wykorzystaniem Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanych dalej "przewozem/ 
przewozami" lub "przejazdem / przejazdami" w sposób uregulowany w uchwale. 

§ 2. W przewozach, o których mowa w § 1, wprowadza się bilety jednorazowe i miesięczne. 

§ 3. 1. Cena biletu jednorazowego wynosi – 4,00 zł. 

2. Cena biletu jednorazowego za przewóz bagażu lub zwierząt wynosi – 1,00 zł. 

3. Cena biletu miesięcznego obowiązującego na wszystkich liniach wynosi – 150,00 zł. 

§ 4. Ustala się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych: 

1) za przejazd bez ważnego biletu – 50-krotność ceny biletu jednorazowego; 

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego 
przejazdu – 40-krotność ceny biletu jednorazowego; 

3) za nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu – 100-krotność ceny 
biletu jednorazowego; 

4) manipulacyjną, uwzględniającą poniesione koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem 
opłaty dodatkowej w wysokości 10% opłat, o których mowa w pkt 1-3. 

§ 5. Prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje: 

1) osobom, które ukończyły 65 rok życia; 

2) uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych z obszaru Gminy Zbójno; 

3) dzieciom w wieku od ukończenia 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. 

§ 6. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, o których mowa w § 5 
pkt 1, na podstawie dokumentu tożsamości umożliwiającego ustalenie wieku. 

§ 7. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawione osoby, o których mowa w § 5 
pkt 2, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 

§ 8. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawione osoby, o których mowa w § 5 pkt 3, na 
podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się dzieckiem w czasie przejazdu. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez

Gminę Zbójno

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem
prawnym:

Gmina Zbójno zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) jest organizatorem publicznego
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.

W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o dofinansowanie
w 2021 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej Gmina Zbójno wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadań własnych w zakresie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wniosek złożony przez Gminę Zbójno został rozpatrzony pozytywnie.

W świetle przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustalenie
cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich należy do właściwości Rady Gminy .

Z uwagi na powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Nie wymagane jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Uchwała nie wymagała uzyskania stosownych opinii i uzgodnień.
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