
 

 

UCHWAŁA NR X/63/15 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym  

w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 4 ust. 1 pkt 

2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 33a 

ust. 6 i 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i poz. 

1529, z 2013 r. poz. 1014 oraz z 2014 r. poz. 1051) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 

i poz. 915, z 2015 r. poz. 390) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym na wszystkich liniach komuni-

kacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa, realizowanych przez Miejski Zakład Komu-

nikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. 

§ 2. 1. Ustala się opłaty dodatkowe, które pobierane będą w razie naruszenia przepisów porządkowych ob-

owiązujących pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej określonych w Regulaminie Przewozu Miej-

skiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie o przewozie rzeczy i zwierząt oraz spowodo-

wanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. 

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę kwotę - 2,60 zł brutto (jako równowartość 

ceny biletu jednorazowego normalnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2015 r.) w następujący sposób: 

1) jako 20-krotność tej kwoty - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, a w szczególności 

za zabranie ze sobą do środka transportu: 

a) rzeczy lub zwierząt - z naruszeniem przepisów porządkowych, 

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

zachowania tych warunków; 

2) jako 150-krotność tej kwoty - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 

3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wy-

stawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w spo-

sób określony w ust. 2 obniża się o 30%. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2012 roku w spra-

wie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Bełcha-

towa realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bełchatowie 

Dariusz Kubiak 
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