
UCHWAŁA nr  I/ 30  /2010 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN 

 „ PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA”  

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na 

autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych 

 

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr  97, poz. 1050 z późn.zm.) 

w związku z art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 

1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług 

publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz § 16 ust 3, pkt 5 

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się ceny za usługi przewozowe osób środkami transportu zbiorowego na obszarze 

Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

uchwały. 

  

§ 2 

Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych środkami transportu zbiorowego na  

obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa zgodnie z załącznikiem   

nr 2 do uchwały. 

 

§ 3 

Określa się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób środkami transportu zbiorowego na 

obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa zgodnie z załącznikiem nr 

3 do uchwały. 

 

§ 4 

1. Związek Gmin „PKS” może udzielić refundacji utraconych przez przewoźników 

wykonujących lokalny transport zbiorowy na terenie Związku Gmin wpływów z tytułu 



stosowania ulg w przewozach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały, zwanej dalej 

refundacją. 

2. Kwotę refundacji o której mowa w ust 1. stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży 

biletów objętych ulgami obliczoną według cen nieuwzlędniających ulg, a wartością 

sprzedaży tych biletów po cenach uwzględniających te ulgi. 

3. Refundację może uzyskać przewoźnik, który spełnia warunki: 

1) posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób wydane zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i 

2) zawarł umowę ze Związkiem Gmin określającą zasady rozliczania i przekazywania 

przewoźnikowi refundacji lub 

3) wykonuje regularne przewozy osób na terenie Związku Gmin jako podmiot 

wewnętrzny Związku Gmin w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (WE) 1370 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług 

publicznych w zakresie transportu pasażerskiego. 

4. Zasad finansowania określonych w ust 1-3 nie stosuje się do przejazdów dzieci do lat 4. 

 

§ 5 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Podkarpacka 

Komunikacja Samochodowa. 

  

§ 6 

Traci moc uchwała nr I/9/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 

ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych 

liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych. 

 

§ 7 

 Uchwała wchodzi w życie 1 września 2010 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14-tu dni 

od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin „PKS” 

 

 

Wiesław Dronka 



 


