
UCHWAŁA NR XXVI/164/2019
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy 
przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309,1696 
i 1815) oraz art. 15 ust. 5 i art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo 
przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 oraz z 2018r., poz. 2244), 
art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2018r., poz. 2016,2435 i 907 oraz z 2019r. poz. 730 i 1696) – Rada Miasta 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/101/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 
30 czerwca 2011r.  w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy 
przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dz. U. 
Woj. Świętokrzyskiego z 2011r. Nr 197, poz. 2297) wprowadza się następujące 
zmiany:
1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób 
i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim wykonywanego przez operatora publicznego transportu 
zbiorowego”;

2) §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego 
autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 
wykonywanego przez operatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.”;

3) W załączniku do uchwały nr XI/101/2011 Rady Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów 
porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji 
miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie 



Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski wprowadza się następujące zmiany:
a) Tytuł otrzymuje brzmienie:

„Przepisy Porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami 
komunikacji miejskiej wykonywanego przez operatora publicznego 
transportu zbiorowego”,

b) §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku biletu lub dokumentu na okaziciela w trakcie kontroli, 
odwołania rozpatrywane są wyłącznie przez Zarząd operatora publicznego 
transportu zbiorowego.”,

c) §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„O ważności biletu jednorazowego decyduje: jego wartość odpowiadająca 
cenie przejazdu zgodnie z taryfą biletową, napis operatora oraz właściwy 
kod skasowania biletu, zawierający m.in. numer boczny autobusu, datę 
i godzinę przejazdu.”,

d) §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kontrolerzy operatora publicznego transportu zbiorowego lub organizator 
publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona, 
legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, 
może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.”,

e) §19 otrzymuje brzmienie:

„Reklamacje oraz skargi i uwagi pasażerów dotyczące pracy kontrolerów 
przyjmuje upoważniony pracownik operatora publicznego transportu 
zbiorowego w siedzibie operatora w każdy roboczy dzień tygodnia 
w godzinach pracy oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych, a rozpatruje 
merytorycznie Zarząd operatora publicznego transportu zbiorowego.”,

f) §20 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd operatora publicznego transportu zbiorowego jest upoważniony 
do rozpatrywania i podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach 
dotyczących sporów między pasażerem a kontrolującym co do ważności 
biletów na przejazdy komunikacji miejskiej w terminie 14 dni.



2. Zarząd operatora publicznego transportu zbiorowego upoważniony 
jest do podejmowania decyzji w kwestii ostatecznej wysokości należnej 
opłaty dodatkowej za przejazd pasażera bez ważnego biletu, bądź przewóz 
bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu, po uwzględnieniu okoliczności 
szczególnych dotyczących pasażera.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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