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UCHWAŁA NR XXXIX/298/22
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/256/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2021 r. poz. 679) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a
ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1371 z późn.zm.) - Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/256/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich zmienionej następnie uchwałą nr
XXX/275/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014 roku oraz uchwałą nr XXV/188/20 Rady Gminy
Bochnia z dnia 30 grudnia 2020 r. - wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się następujące ceny maksymalne za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w gminnych przewozach pasażerskich:
1. Bilety jednorazowe ważne na jednej linii w obrębie jednej strefy:
a) Bilet normalny 4.00 zł
b) Bilet ulgowy 2.50 zł
2. Bilety jednorazowe ważne na jednej linii, w obrębie dwóch stref:
a) Bilet normalny 5.00 zł
b) Bilet ulgowy 3.00 zł
3. Bilety miesięczne ważne w obrębie jednej strefy:
a) Bilet normalny 142.00 zł
b) Bilet ulgowy 72.00zł
4. Bilety miesięczne ważne w obrębie dwóch stref:
a) Bilet normalny 178.00 zł
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b) Bilet ulgowy 91.00 zł
5. Bilet jednorazowy po bonifikacie ważny w obrębie wszystkich stref 1.50 zł”..
2. § 1a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika braku ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu, braku
dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego albo naruszenia przepisów porządkowych,
pasażer zobowiązany jest do uiszczenia w ciągu 7 dni następującej opłaty dodatkowej biorąc za podstawę cenę
najtańszego biletu jednorazowego normalnego o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a, w następujący sposób:
1) jako 60-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego biletu;
2) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego lub
bezpłatnego przejazdu;
3) jako 160-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu
bez uzasadnionej przyczyny;
4) za zanieczyszczenie przystanku lub autobusu – 250,00 zł,
5) za zniszczenie lub uszkodzenie przystanku lub autobusu – 1000,00 zł,
6) za zatrzymanie pasażera do przyjazdu Policji w celu ustalenia danych personalnych – 150 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gajek

