
UCHWAŁA NR 290/XLIII/2022 
RADY GMINY PIĄTNICA 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę 

Piątnica oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1343 ) 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. Uchwała określa: 

1) rodzaje biletów przejazdowych; 

2) zasady odpłatności za przejazdy oraz wysokość maksymalnych opłat; 

3) uprawnienia do przejazdów ulgowych; 

4) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piątnica; 

2) linie komunikacji gminnej - należy przez to rozumieć połączenia, na których realizowane są przewozy 
o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Piątnica; 

3) operatora - należy przez to rozumieć wybranego przez gminę przewoźnika świadczącego usługi przewozu 
na liniach komunikacji gminnej. 

§ 3. Ustala się następujące rodzaje biletów przejazdowych: 

1) jednorazowe - uprawniające do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji publicznej na danej linii 
komunikacji gminnej, na całej jej długości do przystanku końcowego; 

2) miesięczne (imienne) - uprawniające w okresie jednego miesiąca do odbycia dowolnej liczby przejazdów 
wszystkimi liniami komunikacji gminnej. 

§ 4. 1. Na liniach komunikacji gminnej ustala się ceny biletów przejazdowych określone w załączniku  do 
niniejszej uchwały. 

2. Przewóz bagażu podręcznego, zwierząt domowych lub roweru nie wymaga wniesienia dodatkowej 
opłaty przejazdowej. 

3. Ceny, o których mowa w ust. 1 mają charakter cen maksymalnych. 

§ 5. Na liniach komunikacji gminnej obowiązują ulgi wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 295). 

§ 6. 1. Kontrola wniesienia opłaty za skorzystanie z usługi przewozowej prowadzona jest według zasad 
określonych w art. 33a ustawy z 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 8) przez 
kontrolerów upoważnionych przez Gminę lub operatora. 

2. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu 
lub dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego), pasażer zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej. 

3. Ustala się opłaty dodatkowe za przejazd liniami komunikacji gminnej bez ważnych dokumentów 
przejazdowych w wysokościach określonych w Załączniku  do niniejszej uchwały. 
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4. Od korzystającego z przejazdu ulgowego (i posiadającego ważny bilet ulgowy), ale nieposiadającego 
przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia 
przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty Gminie lub operatorowi, zamiast opłaty dodatkowej 
pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej. 

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Piątnica. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Weber 

 

Id: 892A45FF-1F55-4DF1-8A78-06154938A361. Podpisany



Załącznik do uchwały Nr 290/XLIII/2022 

Rady Gminy Piątnica 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Załącznik 1 - ceny biletów przejazdowych 

1. CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH 

STREFA 1 
Bilet jednorazowy 5 zł do 5 km Bilet miesięczny 145 zł 

STREFA 2 
Bilet jednorazowy 6 zł powyżej 5 do 7,5 km Bilet miesięczny 157 zł 

STREFA 3 
Bilet jednorazowy 7 zł powyżej 7,5 do 10 km Bilet miesięczny 169 zł 

STREFA 4  
Bilet jednorazowy 8 zł  powyżej 10 do 12,5 km Bilet miesięczny 181 zł 

STREFA 5 
Bilet jednorazowy 9 zł Powyżej 12,5 km do 15 km Bilet miesięczny 193 zł 

STREFA 6 
Bilet jednorazowy 10 zł Powyżej 15 km do 17,5 Bilet miesięczny 205 zł 

STREFA 7   
Bilet jednorazowy 11 zł Powyżej 17,5 km Bilet miesięczny 217 zł 

2. WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH 

1. Za przejazd liniami komunikacji gminnej bez ważnych dokumentów przejazdowych opłata dodatkowa 
wynosi: 

1) 30-krotność ceny biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 
7 dni, 

2) 20-krotność ceny biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni. 

2. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, opłata dodatkowa wynosi 150-
krotność ceny biletu jednorazowego. 

3. Za spowodowanie zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, opłata dodatkowa wynosi 200-
krotność ceny biletu jednorazowego. 
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