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Uchwała Nr 32/LI/2010 

Rady Miejskiej w Cieszanowie  

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 

23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, 

Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz.127, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 

poz.1203, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.144, Dz.U. z 2006 r. 

Nr 17 poz.128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 

2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, 

Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 2 i 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 

121 poz.770, Nr 106 poz. 679, Dz.U z 1998 r. Nr 106 poz.668, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 

984, Dz.U. z 2003 r. Nr 199 poz. 1937, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, 

Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 19 poz.100),  

 

przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady Nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w 

sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem 

usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. 

UE L 156 z 28.06.1969 r.) oraz Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady 

(EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U. UE L z 3.12.2007 r.) 

 

Rada Miejska w Cieszanowie  

Uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Powierza się samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. „Zakład Obsługi Gminy w 

Cieszanowie” z siedzibą w Cieszanowie, zwanemu dalej „ZOG w Cieszanowie”,  na okres od 

dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r. wykonywanie zadania w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego obejmującego:  

1) usługi przewozu osób i rzeczy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane  

     według tras przewozów, linii i ich numerów, parametrów i częstotliwości kursów  

     określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) usługi przewozu osób i rzeczy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie tzw.  

     rezerwy przewozowej, 

3) usługi przewozu osób i rzeczy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w razie  

     nadzwyczajnej potrzeby tymczasowego zwiększenia ilości przewozów, 

4) usługi polegające na sprzedaży oraz dystrybucji karnetów biletowych i biletów  

     jednorazowych, sprzedaży biletów jednorazowych z drukarki biletów papierowych w  

     pojazdach (autobusach, busach), 
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5) efektywnego zarządzania przewozami, w szczególności poprzez ograniczenie  wskaźników  

     wzrostu kosztów świadczenia usługi publicznej oraz zwiększenie przychodów z tytułu jej  

     świadczenia, 

6) zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług lokalnego transportu zbiorowego  

     zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr  

     50, poz. 601 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

     (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), 

7) uzyskanie każdorazowej zgody Gminy Cieszanów na zlecanie usług lokalnego transportu  

    zbiorowego podwykonawcom, 

8) świadczenie usług określonych w niniejszej uchwale wyłącznie przy użyciu pojazdów  

     wyposażonych oraz oznakowanych zewnętrznie i wewnętrznie zgodnie z obowiązującymi  

     przepisami, 

9) podejmowanie działań ułatwiających korzystanie z pojazdów (autobusów i busów) osobom  

     niepełnosprawnym oraz zapewnienia odpowiedniej informacji na przystankach dla  

     pasażerów dotyczących rozkładów jazdy, 

10) podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego  

       pasażerów oraz ochronę przewożonego przez nich mienia,  

11) dbałość o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów i busów, zapewnienie ich  

       czystości oraz właściwego stanu technicznego, 

12) prowadzenie kontroli biletów, 

13) zapewnienie punktualnego kursowania autobusów i busów zgodnie z rozkładami jazdy, 

14) umieszczenie w autobusach i busach informacji o obowiązkowych cenach biletów  

       i obowiązujących przepisach porządkowych, 

15) ogrzewania autobusów przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 
0
 C, 

16) załatwiania i rozpatrywanie we własnym zakresie skarg oraz roszczeń dotyczących  

       lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez ZOG w Cieszanowie, a na żądanie  

       Gminy Cieszanów przekazywanie kopii takich skarg i roszczeń wraz z informacją o  

       sposobie ich załatwienia. 

 

§ 2 

 

1. Usługi lokalnego transportu zbiorowego będą świadczone na terenie Miasta i Gminy  

     Cieszanów.  

2. Autobusy przekazane nieodpłatnie ZOG w Cieszanowie w użytkowanie, zakupione przez  

     Gminę Cieszanów w ramach projektu p.n. „Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie  

     Cieszanów” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

     Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa nr 2, działanie nr 2.1  

     Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – Tabor publiczny przeznacza się do realizacji  

     usług lokalnego transportu zbiorowego. 

 

 § 3 

 

1. Rozkładowa liczba wozokilometrów, wynikająca z zakresu powierzonego zadania, 

wskazanego w §1 pkt. 1 uchwały, które ma zrealizować ZOG w Cieszanowie, wyniesie w 

2010 roku 15.000 (piętnaście tysięcy) wozokilometrów, a w latach następnych 39.000 

(trzydzieści dziewięć tysięcy) wozokilometrów rocznie. 

 

2. W przypadku linii autobusowych pozostających w całości w granicach administracyjnych 

Miasta i Gminy Cieszanów dopuszcza się zmianę rozkładowej liczby wozokilometrów, 
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które ma wykonać ZOG w Cieszanowie w każdym roku kalendarzowym w stosunku do 

poprzedniego roku kalendarzowego, poprzez:  

a) jej zmniejszenie o nie więcej niż o 1%, albo  

b) jej zwiększenie o nie więcej niż 6%. 

  § 4 

 

1. Z tytułu wykonania zadania ZOG w Cieszanowie otrzyma rekompensatę określoną 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) 

Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70. 

 

2. Płatności w ramach rekompensaty będą przekazywane raz w kwartale i obliczane na 

podstawie danych dotyczących wykonanych usług przedstawianych przez ZOG w 

Cieszanowie, weryfikowanych przez Gminę Cieszanów. Ewentualne różnice pomiędzy 

płatnością kwartalną faktycznie wypłaconą za dany kwartał a płatnością kwartalną 

należną za dany kwartał zostaną rozliczone w ramach płatności za następny kwartał, która 

zostanie odpowiednio obniżona lub podwyższona o wartość ustalonej różnicy. 

 

3. Ostateczną wysokość rekompensaty rocznej ustala się niezwłocznie po zakończeniu 

danego roku kalendarzowego w drodze weryfikacji rzeczywistych kosztów i przychodów 

ZOG w Cieszanowie związanych z wykonywanym zadaniem przy uwzględnieniu 

należnego ZOG w Cieszanowie rozsądnego zysku.  

 

4. W przypadku ustalenia na podstawie weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 3, iż ZOG w 

Cieszanowie została wypłacona nadmierna rekompensata, kolejne płatności kwartalne 

należne ZOG w Cieszanowie  zostaną odpowiednio obniżone o kwotę nadwyżki.  

 

5. W przypadku ustalenia na podstawie weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 3, iż ZOG w 

Cieszanowie została wypłacona niedostateczna rekompensata, kolejne płatności kwartalne 

należne ZOG w Cieszanowie zostaną odpowiednio podwyższone o kwotę równą 

brakującej części rekompensaty.  

 

6. Szczegółowe zasady obliczania i rozliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usługi 

publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez ZOG w 

Cieszanowie określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

7. Uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów są przychodem ZOG w Cieszanowie. 

 

§ 5 

 

1. Zasady kontroli i wysokość kar z tytułu naruszeń standardów świadczenia usług w zakresie  

     lokalnego transportu zbiorowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego  

     transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy pn. „Zakład  

     Obsługi Gminy”  w Cieszanowie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Regulamin zasad korzystania z usług komunalnych wykonywanych przez samorządowy  

     zakład budżetowy pn. „Zakład Obsługi Gminy” w Cieszanowie przy przewozie osób  

     i bagażu ręcznego w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego stanowi załącznik nr 5 do  

     niniejszej uchwały. 



4 

 

§ 6 

1. Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, z zastrzeżeniem  

     § 7, do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu  powierzenia samorządowemu zakładowi  

     budżetowemu pn. „Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie” z siedzibą w Cieszanowie,  

     wykonywanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na okres  

     przekraczający rok budżetowy i zaangażowanie na ten cel, odpowiednio w latach  

     2010-2020 środków finansowych z budżetu Gminy Cieszanów w wysokości: 

a)  w roku 2010 do kwoty 61536 zł., 

b) w roku 2011 do kwoty 123 070 zł.,  

c) w roku 2012 do kwoty 124 300 zł., 

d) w roku 2013 do kwoty 124 300 zł., 

e) w roku 2014 do kwoty 124 300 zł., 

f) w roku 2015 do kwoty 124 300 zł., 

g) w roku 2016 do kwoty   40 000 zł., 

h) w roku 2017 do kwoty   25 000 zł., 

i) w roku 2018 do kwoty   25 000 zł., 

j) w roku 2019 do kwoty   25 000 zł., 

k) w roku 2020 do kwoty   25 000 zł. 

2.  Kwoty, o których mowa w ust 1 mogą zostać zmienione za zgodą Rady Miejskiej  

     w Cieszanowie wyrażoną w formie uchwały w następujących przypadkach:  

1) zajścia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, które w istotnym stopniu spowodują  

     wzrost kosztów świadczenia usług przewozowych realizowanych przez ZOG  

      w Cieszanowie, 

2) zmiany planów i zadań inwestycyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

3) zmian dotyczących zakresu i zapotrzebowania na usługi komunikacji lokalnej. 

 

§ 7 

 

Warunkiem zgody na zaciągnięcie zobowiązania określonego w § 6 jest uprzednie 

przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie kontroli 

wpływów i wydatków ZOG w Cieszanowie, oraz ustalenie na jej podstawie, że wypłata 

rekompensaty nie będzie naruszała przepisów prawa europejskiego dotyczącego pomocy 

publicznej. 

    

§ 8 

 

Zobowiązania określone w § 6 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy 

Cieszanów.  

§ 9 

 

Przez cały okres wykonywania zadania ZOG w Cieszanowie pozostanie tzw. „podmiotem 

wewnętrznym” w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości.   

§ 10 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
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§ 11 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej  

w Cieszanowie. 

§ 12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wykonywanie powierzonych zadań,  

o których mowa w § 1, rozpocznie się z dniem 1 września 2010 r.   
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          Załącznik Nr 1 

          do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie 

          Nr 32/LI/2010 

          z dnia 28 kwietnia 2010 
 

Trasy przewozów, linie i ich numery, parametry i częstotliwości kursów 

komunikacji publicznej realizowanej przez Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie 

 

§ 1 

Lokalizacja przystanków, które obsługiwane będą w ramach komunikacji publicznej Gminy 

Cieszanów:  
L.p. Nazwa przystanku: Orientacyjny adres: Uwagi, nazwa zwyczajowa: 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 ul. Witosa, Sobieskiego 

2 Cieszanów 2 ul. Wolności  ul. Wolności 

3 Cieszanów 3 Osiedle Armii Krajowej 3 Oś. Armii Krajowej 

4 Cieszanów 4 ul. Skorupki 95 ul. Skorupki k. Ciepłego 

5 Cieszanów 5 ul. Leśna 12 ul. Leśna 

6 Cieszanów 6 ul. Czereśnie 31 ul. Czereśnie 

7 Chotylub 1 Chotylub 16 k. Kłosa 

8 Chotylub 2 Chotylub 66 Wiejski Dom Kultury 

9 Chotylub Osiedle Chotylub Osiedle 103   

10 Dąbrówka 1 Dąbrówka 10 Wiejski Dom Kultury 

11 Dąbrówka 2 Dąbrówka 3 k. Kudyby 

12 Folwarki 1 Folwarki 25 k. sklepu 

13 Folwarki 2 Folwarki 52 k. Kubraka 

14 Gorajec 1 Gorajec 1 k. Nienajadły 

15 Gorajec 2 Gorajec 20 k. Kudyby 

16 Gorajec Osiedle Gorajec Osiedle 3/1   

17 Dachnów 1  Dachnów 105 szkoła 

18 Dachnów 2  Dachnów 305 Wiejski Dom Kultury 

19 Doliny  Skrzyżowanie z drogą  wojewódzką nr 865 

20 Kowalówka 1 Kowalówka 45 k. Zagaj 

21 Kowalówka 2 Kowalówka 20 k. szkoły 

22 Niemstów 1 Niemstów 78/1 k. szkoły 

23 Niemstów 2 Niemstów 10/4 droga do pałacu 

24 Niemstów Osiedle Niemstów Osiedle 16   

25 Nowe Sioło  Nowe Sioło 19 przystanek PKS 

26 Nowe Sioło Osiedle 1 Nowe Sioło Osiedle 15 szkoła 

27 Nowe Sioło Osiedle 2 Nowe Sioło Osiedle  k. pałacu 

28 Nowy Lubliniec 1 Nowy Lubliniec 14 przystanek 

29 Nowy Lubliniec 2 Nowy Lubliniec 75 szkoła 

30 Nowy Lubliniec Osiedle Nowy Lubliniec Osiedle 10/4   

31 Stary Lubliniec 1 Stary Lubliniec 49 krzyżówka 

32 Stary Lubliniec 2 Stary Lubliniec 39 Wiejski Dom Kultury 

33 Stary Lubliniec Osiedle Stary Lubliniec Osiedle 11/1   

34 Żuków 1 Żuków 7 k. Żuka 

35 Żuków 2 Żuków 75 Kosobudy 
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§ 2 

Lokalny transport zbiorowy realizowany będzie przez Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie 

zgodnie z  utworzonymi liniami (trasami) przewozu osób na terenie miasta i gminy 

Cieszanów:  

1) linia 1: Cieszanów - Kowalówka - Żuków - Gorajec, dł. 21,05 km,  

2) linia 2: Cieszanów - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec, dł. 10,8 km,  

3) linia 3: Cieszanów: ul. Witosa - ul. Sobieskiego - ul. Wolności - Oś. Armii Krajowej  

             - ul. Skorupki - ul. Leśna - ul. Czereśnie, dł. 3,55 km,  

4) linia 4: Cieszanów - Niemstów, dł. 10,4 km,  

5) linia 5: Cieszanów - Nowe Sioło - Folwarki, dł. 9,1 km,  

6) linia 6: Cieszanów - Żuków - Nowy Lubliniec - Stary Lubliniec, dł. 11,3 km,  

7) linia 7: Cieszanów - Dachnów, 5,8 km 

 

Linia nr 1 
Przystanek Długość linii Godzina 

wyjazdu 

 Nr Nazwa Lokalizacja 

14 Gorajec 1 Gorajec 1 km  0+000 6.40 

15 Gorajec 2 Gorajec 20 km  1+600 6.42 

19 Doliny – (skrzyżowanie z drogą Wojewódzką) km  6+700 6.52 

20 Kowalówka 1 Kowalówka 45 km  8+300 6.56 

34 Żuków 1 Żuków 7 km 10+300 7.00 

35 Żuków 2 Żuków 75 km 11+900 7.03 

21 Kowalówka 2 Kowalówka 20 km 14+000 7.09 

26 Nowe Sioło Osiedle 1 Nowe Sioło Osiedle 15 km 19+000 7.19 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 20+100 7.22 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 20+100 14.30 

26 Nowe Sioło Osiedle 1 Nowe Sioło Osiedle 15 km 21+100 14.32 

28 Nowy Lubliniec 1 Nowy Lubliniec 14 km 27+600 14.42 

30 Nowy Lubliniec Osiedle Nowy Lubliniec os.10/4 km 28+900 14.44 

35 Żuków 2 Żuków 75 km 30+000 14.48 

34 Żuków 1 Żuków 7 km 31+600 14.51 

21 Kowalówka 2 Kowalówka 20 km 32+300 15.01 

20 Kowalówka 1 Kowalówka 45 km 33+800 15.04 

19 Doliny – (skrzyżowanie z drogą Wojewódzką) km 35+400 15.08 

15 Gorajec 2 Gorajec 20 km 40+500 15.18 

14 Gorajec 1 Gorajec 1 km 42+100 15.21 

Długość linii 42,10km / 2 =21,05km 
 

 

 

 

 

 

Linia nr 2 – kurs 1 

Przystanek Długość 

Linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  0+000 7.23 

26 Nowe Sioło 

Osiedle 1 

Nowe Sioło Osiedle 15 km  1+100 7.25 

7 Chotylub 1 Chotylub 16 km  7+000 7.33 
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8 Chotylub 2 Chotylub 66 km  8+300 7.35 

9 Chotylub Osiedle Chotylub Osiedle 103 km  9+500 7.37 

10 Dąbrówka 1 Dąbrówka 10 km 

12+800 

7.41 

11 Dąbrówka Dąbrówka 3 km 

13+600 

7.43 

16 Gorajec Osiedle Gorajec Osiedle 3/1 km 

15+600 

7.47 

26 Nowe Sioło 

osiedle 1 

Nowe Sioło Osiedle 15 km 

20+500 

7.55 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 

21+600 

7.58 

Długość linii 21,6km / 2 = 10,80 km 
Linia nr 2 – kurs 2 

Przystanek Długość 

Linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  0+000 12.40 

26 Nowe Sioło 

Osiedle 1 

Nowe Sioło Osiedle 15 km  1+100 12.42 

7 Chotylub 1 Chotylub 16 km  7+000 12.50 

8 Chotylub 2 Chotylub 66 km  8+300 12. 52 

9 Chotylub Osiedle Chotylub Osiedle 103 km  9+500 12.54 

10 Dąbrówka 1 Dąbrówka 10 km 12+800 13.00 

11 Dąbrówka Dąbrówka 3 km 13+600 13.0 3 

16 Gorajec Osiedle Gorajec Osiedle 3/1 km 15+600 13.07 

26 Nowe Sioło 

osiedle 1 

Nowe Sioło Osiedle 15 km 20+500 13.12 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 21+600 13.15 

Długość linii 21,6km / 2 = 10,80 km 
 

      Linia nr 3 
Przystanek Długość 

linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  0+000 13.35 

2 Cieszanów 2 ul. Wolności  km  1+300 13.39 

3 Cieszanów  3 Osiedle AK 3 km  1+600 13.41 

4 Cieszanów 4 ul. Skorupki 95 km  2+600 13.45 

5 Cieszanów 5 ul Leśna 12 km  3+900 13.47 

6 Cieszanów 6 ul. Czereśnie 31 km  4+800 13.50 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  7+100 13.53 

Długość linii 7,10km / 2 =3,55 km 

 

Linia nr 4 
Przystanek Długość 

Linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

22 Niemstów 1 Niemstów 78/1 km  0+000 6.50 

23 Niemstów 2 Niemstów  10/4 km  1+200 6.53 

24 Niemstów osiedle Niemstów  Osiedle 16 km  1+700 6.55 
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 4 Cieszanów 4 ul. Skorupki 95 km  8+300 7.08 

 1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  9+300 7.10 

26 Nowe Sioło 

Osiedle 1 

Nowe Sioło Osiedle 15 km 10+400 7.13 

26 Nowe Sioło 

Osiedle 1 

Nowe Sioło Osiedle 15 km 10+400 15.05 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 11+500 15.08 

4 Cieszanów 4 ul. Skorupki 95 km 12+500 15.10 

24 Niemstów osiedle Niemstów  Osiedle 16 km 19+100 15.23 

23 Niemstów 2 Niemstów  10/4 km 19+600 15.25 

22 Niemstów 1 Niemstów 78/1 km 

20+800 

15.28 

Długość linii 20,8 km / 2 =10,4 km,  

        Linia nr 5 – kurs 1 

Przystanek Długość 

Linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

26 Nowe Sioło 

Osiedle 1 

Nowe Sioło  

Osiedle 15 

km  0+000 7.15 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  1+100 7.18 

12 Folwarki 1 Folwarki 25 km  6+600 7.29 

13 Folwarki 2 Folwarki 52 km  7+900 7.32 

 5 Cieszanów 5 ul. Leśna 12 km  11+400 7.36 

 6 Cieszanów 6 ul. Czereśnie 31 km 12+300 7.39 

25 Nowe Sioło Nowe Sioło 30 km 15+000 7.47 

27 Nowe Sioło 

Osiedle 2 

Nowe Sioło 

 Osiedle 14 

km 16+300 7.49 

26 Nowe Sioło 

osiedle 1 

Nowe Sioło  

Osiedle 15 

km 17+100 7.50 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 18+200 7.55 

Długość linii 18,20km / 2 = 9,10km 

        Linia nr 5 – kurs 2 

Przystanek Długość 

linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

26 Nowe Sioło 

Osiedle 1 

Nowe Sioło  

Osiedle 15 

km  0+000 14.20 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  1+100 14.25 

12 Folwarki 1 Folwarki 25 km  6+600 14.26 

13 Folwarki 2 Folwarki 52 km  7+900 14.30 

 5 Cieszanów 5 ul. Leśna 12 km  11+400 14.36 

 6 Cieszanów 6 ul. Czereśnie 31 km 12+300 14.39 

25 Nowe Sioło Nowe Sioło 30 km 15+000 14.43 

27 Nowe Sioło 

Osiedle 2 

Nowe Sioło 

 Osiedle 14 

km 16+300 14.46 

26 Nowe Sioło 

osiedle 1 

Nowe Sioło  

Osiedle 15 

km 17+100 14.48 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 18+200 15.00 

Długość linii 18,20km / 2 = 9,10km 

 

     Linia nr 6 
Przystanek Długość 

linii 

Godzina 

wyjazdu 

Nr Nazwa Lokalizacja 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  0+000 8.00 

35 Żuków 2 Żuków 75 km  5+900 8.17 

30 Nowy Lubliniec 

Osiedle 

Nowy Lubliniec 

Osiedle 10/4 

km  7+000 8.19 

28 Nowy Lubliniec 1 Nowy Lubliniec 14 km  8+300 8.23 

29 Nowy Lubliniec 2 Nowy Lubliniec 75 km  9+800 8.26 
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31 Stary Lubliniec 1 Stary Lubliniec 49 km 11+800 8.31 

33 Stary Lubliniec 

Osiedle 

Stary Lubliniec 

Osiedle 11/1 

km 13+500 8.33 

32 Stary Lubliniec 2 Stary Lubliniec 39 km 15+600 8.37 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km 22+600 8.51 

Długość linii 22,60 km / 2 =11,30 km. 
 

     Linia nr 7 

Przystanek Długość 

linii 

Godzina 

wyjazdu 

 Nr Nazwa Lokalizacja 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  0+000 12.30 

17 Dachnów 1 Dachnów 105 km  4+700 12.40 

18 Dachnów 2 Dachnów 305 km  5+800 12.45 

17 Dachnów 1 Dachnów 105 km  6+900 12.50 

1 Cieszanów 1 ul. Witosa 1 km  11+600 13.00 

Długość linii 11,60km / 2 =5,80 km 
 

§ 2 

1. Usługi komunikacji publicznej realizowane będą przez Zakład Obsługi Gminy w  

     Cieszanowie dwoma autobusami, których dzienny przebieg wyniesie  – 183,8 km,  

     a roczny  (183,8 km x 211 dni ) 38 781,8 km. 

2. Projekt „Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów” zakłada stworzenie  

     siedmiu nowych linii komunikacyjnych o dł. 72 km przy wykorzystaniu dwóch nowych  

     autobusów, w tym: 

1) Autobus Nr 1  obsługiwał będzie  linię nr 1, nr 2 oraz nr 3: 
               Razem dla Autobusu Nr 1:  

a) długość linii komunikacyjnych – 35,4 km, 

b) szacunkowa ilość osób przewożonych dziennie - 263 osób, 

c) ilość pasażerokilometrów dla linii – 833 956, 

2) Autobus Nr 2  obsługiwał będzie  linię nr 4, nr 5, nr 6 oraz nr 7: 

               Razem dla Autobusu Nr 2:  

a) długość linii komunikacyjnych – 36,6 km, 

b) szacunkowa ilość osób przewożonych dziennie - 322 osób, 

c) ilość pasażerokilometrów dla linii – 653 910, 
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          Załącznik Nr 2 

          do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie 

          Nr 32/LI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

 

 

Szczegółowe zasady obliczania i rozliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usługi 

publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez  

Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie 

 

 

 

Przedmiot Zasad i zakres usług świadczonych 

przez ZOG w Cieszanowie na rzecz Gminy Cieszanów 

 

§ 1 

Przedmiotem Zasad jest szczegółowe określenie, w zgodzie z przepisami Rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 1191/69 oraz wchodzącego w życie z dniem 03.12.2009 r. 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 uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70: 

1) sposobu obliczania rekompensaty przysługującej operatorowi wewnętrznemu tj. 

samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie 

zwanemu dalej „ZOG w Cieszanowie” z tytułu świadczenia usług publicznych z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego, 

2) sposobów kontrolowania i przeglądów otrzymanej przez ZOG w Cieszanowie 

rekompensaty, 

3) zasad zwrotu nadwyżek rekompensaty. 

 

 

Ustalanie wysokości rekompensaty na kolejny Rok Rozliczeniowy 

 

§ 2 

1. ZOG w Cieszanowie otrzymywać będzie rekompensatę za świadczone usługi 

użyteczności publicznej wg stawki za wozokilometr, która obliczana będzie corocznie w 

oparciu o przepisy 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 uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 

i (EWG) nr 1107/70. 

2. Rekompensata nie może przekroczyć kwoty koniecznej do pokrycia wyniku finansowego 

netto uzyskanego jako rezultat kosztów i przychodów, które powstały podczas realizacji  

zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu związanych z tym  

przychodów uzyskanych przez ZOG w Cieszanowie oraz rozsądnego zysku. 

3. W związku z prowadzeniem przez ZOG w Cieszanowie innej działalności, celem 

zachowania zasady przejrzystości systemu księgowego, przy dokonywaniu kalkulacji 

wynagrodzenia i  przekazywaniu danych do Gminy Cieszanów, ZOG w Cieszanowie 

zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnych kont dla każdej działalności wraz z 
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odpowiednim przydzieleniem aktywów i kosztów, zgodnie z zasadami rachunkowości i 

przepisami podatkowymi. 

4. Koszty zmienne, suma na poczet kosztów stałych i rozsądny zysk związany z inną 

dziedziną działalności ZOG w Cieszanowie nie mogą być rozliczane w ramach danych usług  

publicznych, a koszty usług publicznych są wyrównywane przez dochody z działalności oraz  

wpłaty organów publicznych i nie ma możliwości przeniesienia dochodów na inną dziedzinę  

działalności ZOG w Cieszanowie. 

5. Na rekompensatę (z zastrzeżeniem ust. 2) składać się będą koszty związane ze 

świadczeniem  

usług publicznych, koszty związane z utrzymaniem i wykorzystaniem niezbędnej  

infrastruktury technicznej przekazanej w zarząd ZOG w Cieszanowie lub też powierzonej 

ZOG w Cieszanowie, na podstawie odrębnych umów, do utrzymania przez Gminę  

Cieszanów, koszty finansowe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, podatek 

dochodowy oraz rozsądny zysk. 

6. W przypadku przekazania przez Gminę Cieszanów na rzecz ZOG w Cieszanowie 

środków na realizację ciążącego na niej obowiązku świadczenia usługi publicznej w formie 

dotacji lub nieodpłatne przekazania w użytkowanie środków trwałych,  kwota dotacji oraz 

amortyzacja przekazanych nieodpłatnie ZOG w Cieszanowie środków  trwałych podlega 

uwzględnieniu przy określaniu należnej rekompensaty w zakresie, w jakim to przysporzenie 

służy realizacji usługi. 

7. ZOG w Cieszanowie przekaże Gminie Cieszanów nie później, niż do 15 listopada 

każdego roku dane (określone w poniższym wzorze) niezbędne od obliczenia przez Gminę 

Cieszanów rekompensaty na kolejny Rok Rozliczeniowy – rok obrotowy rozpoczynający 

się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia. 
 

Dla celów obliczenia rocznej rekompensaty  obowiązuje następujący wzór: 

 

PRr = KEr+KFr+PDr+RZr-PB-PP+/-A - PKZ 

 

gdzie: 

PR – planowana rekompensata na kolejny Rok Rozliczeniowy [zł] 

KE – planowane koszty (eksploatacyjne) działalności związanej ze świadczeniem usług  

        publicznych na kolejny Rok Rozliczeniowy [zł] 

KF – planowane na kolejny Rok Rozliczeniowy koszty finansowe bezpośrednio związane ze 

        świadczeniem usług publicznych [zł] 

PD – planowany podatek dochodowy związany z działalnością świadczenia usług publicznych 

na 

         kolejny Rok Rozliczeniowy [zł] 

RZ – rozsądny zysk netto[zł] 

PB – planowane na kolejny Rok Rozliczeniowy przychody z tytułu sprzedaży biletów [zł] 

PP – planowane przychody pozataryfowe na kolejny Rok Rozliczeniowy [zł] 

A – kwota wynikająca z przeprowadzenia kontroli/weryfikacji rekompensaty za poprzedni Rok 

      Rozliczeniowy, 

r - Rok Rozliczeniowy 

PKZ – planowana kwota dotacji oraz wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych  

przekazanych  

           nieodpłatnie środków trwałych dla ZOG w Cieszanowie przez Gminę Cieszanów [zł] 

 

8. W ramach kosztów działalności (KE) uwzględnia się wyłącznie te pozycje kosztowe, które 

są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych z zakresu lokalnego transportu  
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zbiorowego, bez uwzględniania kosztów świadczenia dodatkowych usług, które nie są  

związane ze świadczeniem powyższych usług. Nie ujmuje się również w kalkulacji  

planowanej rekompensaty (PR) przychodów z tytułu świadczenia dodatkowych usług.  

W ramach kosztów działalności (KE) uwzględnia się między innymi: koszty personelu i  

energii w zakresie wykonywania usług związanych z lokalnym transportem publicznym,  

opłaty za użytkowanie infrastruktury, koszty utrzymania i napraw pojazdów przeznaczonych  

do świadczenia tych usług, podatki od środków transportowych, badania techniczne, koszty  

instalacji niezbędnych do świadczenia usług transportu publicznego, koszty stałe. 

9. Planowaną rekompensatę (PR) pomniejsza się o planowane przychody z tytułu sprzedaży  

biletów (PB) oraz planowane przychody pozataryfowe (PP), które obejmują przychody,  

pozostające w bezpośrednim związku z wykorzystaniem składników majątkowych służących  

świadczeniu usług. Przychody takie mogą być generowane przez ZOG w Cieszanowie w  

wyniku podjętej inicjatywy gospodarczej i pozostawać bez wpływu na jakość świadczonych  

usług. 

10. Podatek dochodowy (PD) kalkuluje się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi i dotyczy on wyłącznie działalności związanej ze świadczeniem usług 

publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

11. Rozsądny zysk netto (RZ) należy kalkulować, jako średnioroczny zwrot z kapitału 

własnego w całym okresie świadczenia usług. Należy przyjąć stopę zwrotu z kapitału 

własnego na poziomie nie większym niż 6% w ujęciu realnym. Należy dokonać 

odpowiedniego podziału aktywów i zobowiązań ZOG w Cieszanowie na aktywa i 

zobowiązania związane ze świadczeniem usług publicznych z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego oraz na aktywa i zobowiązania pozostałe. Przy obliczaniu rozsądnego zysku 

należy wziąć pod uwagę jedynie kapitał własny związany ze świadczeniem usług publicznych 

z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Rozsądny zysk jest kwotą zysku netto, po odjęciu 

kwoty PD. 

12. Podwyższenie kapitału zakładowego ZOG w Cieszanowie (PKZ) uwzględnia się w ten 

sposób, że wysokość należnej rekompensaty powinna być pomniejszona o kwotę ekwiwalentu 

dotacji brutto wyliczonego zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej 

w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn zm.), a także do wyliczenia 

rekompensaty nie powinno się ujmować wartości amortyzacji środków trwałych 

przekazanych przez Gminę Cieszanów nieodpłatnie  dla ZOG w Cieszanowie.  

13. Poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału przez ZOG w Cieszanowie należy 

zweryfikować w oparciu o analizę przepływów pieniężnych. Weryfikacja zysku ZOG w 

Cieszanowie będzie dokonana poprzez kalkulację wszystkich przepływów pieniężnych od i 

do Gminy Cieszanów, w związku z działalnością dotyczącą świadczenia usług publicznych z 

uwzględnieniem zainwestowanego kapitału i wartości inwestycji po zakończeniu świadczenia 

usług publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Taka kalkulacja będzie 

przeprowadzana okresowo w oparciu o zaktualizowane dane finansowe ZOG Cieszanów w 

celu weryfikacji poziomu zysku w całym okresie świadczenia usług. 

Wszystkie wartości należy uwzględniać w wartościach realnych. ZOG w Cieszanowie w 

kalkulacji przepływów pieniężnych nie będzie uwzględniała kar z tytułu świadczenia usług 

publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

14. Przeciętną stawkę za wozokilometr na dany Rok Rozliczeniowy, oblicza się ze wzoru: 

 

        Wr =(PRr-/+A)/wozkmr 
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gdzie: 

Wr – przeciętna stawka roczna rekompensaty za jeden wozokilometr [zł/wozkm] 

A - kwota wynikająca z przeprowadzenia audytu/weryfikacji rekompensaty za poprzedni Rok 

      Rozliczeniowy 

wozkmr - roczna liczba wozokilometrów 

r - Rok Rozliczeniowy 

 

 

15. Dodatkowo oblicza się stawki za wozokilometr za dany Rok Rozliczeniowy, ale 

wyłącznie w odniesieniu do kosztów działalności (KE), zgodnie z poniższym wzorem: 

W(KE)r =(KEr)/wozkmr 

gdzie: 

W(KE)r – przeciętna stawka roczna za jeden wozokilometr z tytułu ponoszonych kosztów 

działalności [zł/wozkm] 

KE – planowane koszty działalności związanej ze świadczeniem usług publicznych na kolejny 

Rok Rozliczeniowy [zł] 

wozkmr - roczna liczba wozokilometrów 

r -  Rok Rozliczeniowy 

 

16. Przyjęcie przez Gminę Cieszanów wysokości rekompensaty oraz stawek za 

wozokilometr dokonywane jest przez Urząd Miasta i Gminy na podstawie obliczeń wartości 

rynkowych stawek za wozokilometr. Jeżeli odchylenie od średniorynkowej stawki nie 

przekracza określonej w § 2 ust. 18  Zasad wysokości wówczas nastąpi wypłata 

rekompensaty. 
17. Gmina Cieszanów do dnia 30 września roku poprzedzającego Rok Rozliczeniowy 

skalkuluje na podstawie danych rynkowych np. przy wykorzystaniu publikowanego przez 

IGKM materiału pt. „Komunikacja Miejska w Liczbach”, rynkowe stawki za wozokilometr 

dla autobusów. W tym celu wybierze min 2 podmioty prowadzące działalność na zasadach 

zbliżonych do ZOG w Cieszanowie na terenie miast i gmin o liczbie ludności zbliżonej do 

Miasta i Gminy Cieszanów (od 5 tys. do 10 tys. ludności). 

18. Gmina Cieszanów akceptuje stawkę na podstawie danych przekazanych przez ZOG w 

Cieszanowie, pod warunkiem, iż odchylenie od średniorynkowej stawki obliczonej zgodnie z 

punktem 16 niniejszych Zasad nie przekracza +/- 10%. Jeśli obliczona stawka przekracza 

próg 10%, wówczas Gmina Cieszanów podejmie działania zmierzające do skorygowania 

przez ZOG w Cieszanowie przekazanych danych służących do wyliczenia rekompensaty.  

W przypadku nieskorygowania przez ZOG w Cieszanowie danych określonych w § 2 ust. 8  

niniejszych Zasad, Gmina Cieszanów wypłaci ZOG w Cieszanowie rekompensatę w  

takiej kwocie, aby koszty działalności (KE) nie przewyższały rynkowych wartości o więcej 

niż 10%. 

19. Rekompensata wypłacana będzie w 4 ratach, z uwzględnieniem potrąceń wynikających 

z naruszenia standardów świadczenia usług oraz ewentualnych kar umownych określonych w 

niniejszej uchwale, kalkulowane zgodnie ze wzorem: 

 

       SRr(k) = PRr/4 – SŚUr(k-1) 

 

gdzie: 

SRr(k) – należna rekompensata, w kwartale k Roku Rozliczeniowego r [zł] 

SŚUr(k-1) - wartość dotycząca naliczenia kar z tytułu naruszeń standardów świadczenia 

usług w poprzednim okresie rozliczeniowym danego Roku Rozliczeniowego  r [zł] 

r- Rok Rozliczeniowy 
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k - okres rozliczeniowy – kwartalny Roku Rozliczeniowego 

 

 

20. Rekompensata dla ZOG w Cieszanowie na lata 2010 - 2020  skalkulowana została 

przez Gminę Cieszanów w oparciu o przeprowadzoną analizę finansową dla potrzeb Studium  

wykonalności projektu „Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów”  

dofinansowanego w ramach funduszy europejskich ze środków Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w oparciu o powyższe  

zapisy w szczególności w zakresie zgodności z przepisami wspólnotowymi dot. pomocy  

publicznej, a w konsekwencji: 

a) PRr = 61 536 zł. dla roku 2010, 123 070 zł. dla roku 2011, 124 300 zł. dla roku 2012, 

b) W(KE)r = 2,68 zł./wozom w roku 2010, 2,93 zł./wozokm w roku 2011, 3,10 zł./wozom w 

2012r. 

c) Wr = 3,17 zł./wozom w latach 2010 i 2011, 3,20 zł/wozom w roku 2012. 

d) SRr(k) =30 768 zł. dla roku 2010 i 2011, 31 075 zł. dla roku 2012, 

e) RZ = stopa zwrotu z kapitału własnego na poziomie 6% w ujęciu realnym 

 

21. Rekompensata dla ZOG w Cieszanowie na każdy kolejny rok skalkulowana zostanie 

przez Gminę Cieszanów w oparciu o dane od ZOG w Cieszanowie, dokonując kalkulacji na  

każdy kolejny rok w oparciu o zapisy Zasad w szczególności w zakresie zgodności z  

przepisami wspólnotowymi dot. pomocy publicznej, stosując odpowiednio zapisy § 2  

niniejszych Zasad. 

 

 

Ostateczne rozliczenie rekompensaty 

 

§ 3 

1. W terminie do 10 lutego każdego roku ZOG w Cieszanowie jest zobowiązany przedłożyć  

Gminie Cieszanów na piśmie ostateczne rozliczenie wysokości rekompensaty otrzymanej w  

zakończonym Roku rozliczeniowym, w tym zestawienie poniesionych przez ZOG w  

Cieszanowie kosztów, a także osiągniętych przychodów w związku ze świadczeniem usług  

publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

2. Na podstawie ww. raportów oraz zestawień Gmina Cieszanów dokonywać będzie 

weryfikacji rekompensaty dla ZOG w Cieszanowie oraz wskaźników wpływających na jego 

wysokość określonych w § 2 niniejszych Zasad. 

3. W ramach ww. weryfikacji Gmina Cieszanów w terminie do dnia ostatniego lutego 

każdego roku przeprowadzi kontrolę prawidłowości ustalenia rekompensaty dla ZOG w 

Cieszanowie, za rok poprzedni. W szczególności przeprowadzona zostanie ocena i analiza 

kosztów działalności podstawowej poniesionych przez ZOG w Cieszanowie w zakończonym 

roku pod względem ich celowości, zasadności i uzasadnionej wysokości w stosunku do 

zakresu wyświadczonych usług. ZOG w Cieszanowie zobowiązany jest udostępnić Gminie 

Cieszanów wszelkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia tej analizy. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż wysokość rekompensaty, określona w sposób wskazany w 

§ 2 Zasad, jest niezgodna z zasadami dotyczącymi dopuszczalnej pomocy publicznej, o 

których mowa w szczególności w Rozporządzeniu (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 uchylające rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, rekompensata przysługująca ZOG w 

Cieszanowie w kolejnym Roku rozliczeniowym zostanie proporcjonalnie pomniejszona. Na 

podstawie wyników analizy Gmina Cieszanów może sformułować konieczne zmiany do 
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ostatecznego rozliczenia wysokości całkowitej rekompensaty otrzymanej przez ZOG w 

Cieszanowie od Gminy Cieszanów w zakończonym roku. 

5. W terminie do 15 marca każdego roku Gmina Cieszanów akceptuje rozliczenie, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 Zasad lub poleca wprowadzenie do niego zmian sformułowanych na  

podstawie analizy przygotowanej stosowanie do art. § 3 ust. 4 Zasad. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Gminę Cieszanów zmian do ostatecznego rozliczenia  

wysokości rekompensaty za zakończony rok, ZOG w Cieszanowie uwzględnia te zmiany lub 

wyjaśnia je z Gminą Cieszanów i przedstawia jej do akceptacji rozliczenie po dokonanych  

zmianach nie później niż do 31 marca roku następującego po zakończonym Roku  

rozliczeniowym. 
7. Jeżeli rekompensata otrzymana przez ZOG w Cieszanowie w zakończonym Roku  

rozliczeniowym, przewyższa dopuszczalną wysokość określoną zgodnie z zapisami  

niniejszych Zasad o: 

1) więcej niż 10%, to ZOG w Cieszanowie zwraca Gminie Cieszanów całą nadwyżkę 

wynagrodzenia do 31 marca po zakończonym Roku rozliczeniowym i dokonuje 

weryfikacji sposobu kalkulacji budżetu kosztów stanowiącego podstawę ustalania 

wysokości rekompensaty, 

2) mniej niż 10%, to ZOG w Cieszanowie dokonuje pomniejszenia o nadwyżkę 

rekompensaty wartość należności z tytułu rekompensaty za kolejne okresy aż do 

całkowitego wyczerpania nadwyżki. 

8. Jeżeli ZOG w Cieszanowie nie dokona ostatecznego rozliczenia rekompensaty 

otrzymanego w zakończonym Roku rozliczeniowym i nie dokona zmian zgodnie § 3 ust. 6 

Zasad lub nie dokona zwrotu nadwyżki wynagrodzenia zgodnie z § 3 ust. 7 Zasad to Gmina 

Cieszanów wstrzyma wypłaty rekompensaty należne ZOG w Cieszanowie za kolejne 

okresy. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4 

Postanowienia niniejszych Zasad zostały ustalone w celu i w intencji spełnienia wymogów 

ustalonych przepisami Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 oraz wchodzącego w życie z 

dniem 03.12.2009 r. 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 uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 

i (EWG) nr 1107/70. 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Rady Miejskiej w 

Cieszanowie 

Nr 32/LI/2010 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

Zasady kontroli i wysokość kar z tytułu naruszeń standardów świadczenia usług  

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

§ 1 

Jakość świadczonych usług komunikacji publicznej przez samorządowy zakład budżetowy 

pn. Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie zwany dalej ZOG w Cieszanowie dokonują na 

bieżąco pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w trakcie kontroli doraźnych  

zgodnie z następującymi zasadami: 

1) kontrola jakości świadczonych usług prowadzona jest na przystankach, placach  

     postojowych i wewnątrz pojazdu w czasie postoju i jazdy jak również poprzez system  

     monitoringu wizyjnego,  

2) kontrolerzy dokonujący kontroli wewnątrz autobusu zobowiązani są w przypadku  

     stwierdzenia nieprawidłowości do sporządzenia szczegółowego raportu, 

3) z każdej przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, 

4) Urząd Miasta i Gminy Cieszanów na wniosek ZOG w Cieszanowie udostępni  

     dokumentację pokontrolną, 

5) ZOG w Cieszanowie ma prawo do złożenia wyjaśnień do wyników kontroli zawartych  

     w protokołach w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu, 

6) pomiar punktualności kursowania mierzony jest w chwili odjazdu autobusu z przystanku,  

    a na przystanku końcowym pomiar dokonywany jest w chwili przyjazdu pojazdu  

    (autobusu, busa). 

 

§ 2 

1. Za stwierdzone nieprawidłowe świadczenie usług naliczane będą kary w następujących  

     przypadkach  i wysokości: 

1)  10 PLN za:  

a) brak, nieczytelność lub złe oznakowanie pojazdu– za każdy kurs, 

b) brak regulaminu przewozu osób i bagażu – za każdy dzień w tym samym autobusie, 

c) brak czystości i estetyki pojazdu  - za każdy dzień w tym samym autobusie, 

d) brak powiadomienia o zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji – za każdy 

stwierdzony przypadek, 

e) brak identyfikatora kierowcy - za każdy kurs, 

f) realizowanie kursu niezgodnie z rozkładem jazdy tj. niepunktualne odjazdy   

autobusu z przystanku z uwzględnieniem tolerancji 3 minut – za każdy kurs, 

g) samowolną zmianę trasy bez uzasadnionej przyczyny – za każdy kurs, 

h) brak ogrzewania autobusów przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej 5 
o
 C –              

za każdy kurs, 

i) brak lub odmowa okazania dokumentów uprawniających kierowcę do prowadzenia 

pojazdu podczas kontroli – za każdy stwierdzony przypadek,  

j) stosowanie zawyżonej taryfy – za każdy kurs, 

k) brak cennika - za każdy dzień w tym samym autobusie, 

 



18 

 

2)   20 PLN  za: 

a) eksploatację autobusów niesprawnych technicznie- za każdy stwierdzony przypadek, 

b) świadczenie usług autobusami podwykonawców bez uzyskania zgody Gminy  

        Cieszanów - za każdy kurs, 

3)   30 PLN za: 

a) brak realizacji kursu – za każdy stwierdzony przypadek, 

b) utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania czynności służbowych przez 

kontrolerów  Gminy Cieszanów – za każdy stwierdzony przypadek, 

4)  300 PLN za: każdą rozbieżność pomiędzy dokumentacją dotyczącą wykonywanej  pracy 

eksploatacyjnej  (zapisy w księgach rachunkowych), a stanem faktycznym, 

 

2. Kary umowne określone w ust. 1 obliczane są w sposób następujący: 

1) nieprawidłowość w świadczeniu usług stwierdzona w kilku kursach tego samego wozu  

        - naliczane jak za jednorazową nieprawidłowość, z zastrzeżeniem pkt 2),  

2) brak punktualności, zatajenie braku realizacji kilku kursów, zatajenie zmiany typu  

       taboru - naliczane za każdy stwierdzony kurs. 

 

3. Należność z tytułu kar rozliczana będzie w ramach rekompensaty za świadczone usługi  

     transportu lokalnego.  

 

4. Od kar, o których mowa w niniejszych zasadach służy ZOG w Cieszanowie procedura  

     odwoławcza w terminie 7 dni po otrzymaniu wykazu nałożonych kar. 

 

§ 3 

Gmina Cieszanów zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli dowodów rejestracyjnych autobusów i busów realizujących usługi lokalnego 

transportu publicznego, 

2) kierowania autobusu na dodatkowe badania techniczne w przypadku, gdy jego stan 

techniczny budzi wątpliwości.  
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       Załącznik Nr 4 

       do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie 

       Nr 32/LI/2010 

       z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

 

 

 

Ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy  

pn. „Zakład Obsługi Gminy”  w Cieszanowie.  

  

  

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

  

§ 1 
 

Zgodnie z niniejszym załącznikiem ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za 

usługi przewozowe świadczone przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Obsługi 

Gminy” w Cieszanowie, zwany dalej „ZOG w Cieszanowie”  w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Cieszanów.  

 

  

Rozdział 2 

Ceny biletów 

  

§ 2  
  

Ustala się ceny urzędowe biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe 

lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez ZOG w Cieszanowie:: 

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych: 
a) normalnych - 2,00 zł, 

b) ulgowych    - 1,00 zł; 

2) biletów (karnetów) imiennych -  trzydziestodniowych (miesięcznych): 
a) normalnych - 30,00 zł, 

b) ulgowych - 15,00 zł; 

  

§ 3 

  

1. Bilet okresowy składa się z legitymacji wydanej przez ZOG w Cieszanowie i znaczka do  

     biletu. 

2. Legitymacja zawiera dane: 

1) imię i nazwisko posiadacza, 

2) adres zamieszkania, 

3) trasę przejazdu, 

4) zdjęcie posiadacza biletu, 
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5) wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów ulgowych. 

3. Ważność biletu okresowego określona jest na znaczku wydanym na podstawie legitymacji.  

  

§ 4 

 

Ustala się cenę za przewóz bagażu o wymiarach przekraczający normę 60 x 40 x 20 cm lub/i 

zwierząt, z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej 

cenie biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu. 

  

Rozdział 3 

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

  

§ 5 

 

1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują: 

1) posłom i senatorom - na podstawie właściwej legitymacji, 

2) inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie książeczki inwalidy wojennego  

i wojskowego. 

2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują również: 

1) kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami - na  

podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich, 

2) dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, nie objętej obowiązkiem szkolnym  

wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego 

przez właściwe organy administracji szkolnej. 

  

§ 6  
 

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały 

przysługują: 

1) dzieciom do lat 3 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się 

nim w czasie podróży, 

2) uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich 

opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na 

odstawie orzeczenia  o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej; 

3) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie 

orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej), 

4) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby 

ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność; 

5) osobom, którym Rada Miejska w Cieszanowie nadała Honorowe obywatelstwo Miasta 

i Gminy Cieszanów,  

6) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie ZOG w Cieszanowie 

w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego 

identyfikatora z fotografią i numerem służbowym. 

  

§ 7 

 

Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały 

przysługują: 
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1) uczniom dziennych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  

i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 

2) dzieciom w wieku od 3 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców 

lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka, 

3) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta i Gminy Cieszanów, którzy 

utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na 

podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ważnego przez 

1 miesiąc od daty wydania. 

  

  

Rozdział 4 

Opłaty dodatkowe 

  

§ 8 

 

Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub 

zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu 

rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach 

szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe: 

1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu: 
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia  

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 80,00 zł, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu 

zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 150,00 zł,  

2) opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez 

ważnego biletu: 
a) przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia 

dokumentu obowiązującego do uiszczenia opłaty - 60,00 zł, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu 

zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 100,00 zł; 

3) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z 

przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - 

bez zachowania tych warunków: 

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia 

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 60,00 zł, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu 

zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 100,00 zł; 

4) opłata dodatkowa za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy 

pojazdu - 400,00 zł; 

5) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub 

ulgowego bez dokumentu uprawnienia: 
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia 

dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 10,00 zł, 

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu 

zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 15,00 zł; 

6) osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu 

uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do 

uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej. 
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          Załącznik Nr 5 

          do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie 

          Nr 32/LI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

 

REGULAMIN 

zasad korzystania z usług komunalnych wykonywanych przez samorządowy zakład 

budżetowy pn. „Zakład Obsługi Gminy” w Cieszanowie przy przewozie osób  

i bagażu ręcznego w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego. 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego  

na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje w pojazdach  

komunikacji zbiorowej organizowanej przez samorządowy zakład budżetowy pn. „Zakład  

Obsługi Gminy „ w Cieszanowie, zwany dalej "ZOG w Cieszanowie”.  

2. Przepisy Regulaminu określają podstawowe prawa i obowiązki pasażerów korzystających 

z usług lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez "ZOG w Cieszanowie", a 

także prawa i obowiązki przewoźnika i osób reprezentujących jego prawa. 

 

§ 2 

1. "ZOG w Cieszanowie" przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

2. Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji 

wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej. 

3. Przez "przewoźnika" rozumieć należy samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Obsługi  

Gminy” w Cieszanowie wykonujące regularne przewozy osób w komunikacji zbiorowej. 

4. Przez określenie ,,pojazdy'' należy rozumieć autobusy i busy publicznego lokalnego 

transportu zbiorowego przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego. 

5. Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz obsługa i personel nadzoru ruchu i kontroli  

biletów obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

 

II. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA. 

 

§ 3 

1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków  

bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozu. 

2. Przewoźnik obowiązany jest umieścić w pojeździe w widocznym miejscu cechy  

identyfikujące obsługę pojazdu. 

3. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom  

bezpośrednią informację dotyczącą czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy  

i kierunku jazdy, wysokości opłat za przejazd. 

4. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie 

mogą kierować skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych. 

5. Pasażer ponosi wobec przewoźnika odpowiedzialność finansową, za szkody powstałe 

wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń 

komunikacyjnych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

6. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu lub zmian trasy    

przejazdu, o ile spowodowane są one siłą wyższą, niezawinionymi przyczynami o charakterze 
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techniczno - eksploatacyjnym, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych 

właściwych organów. 

7. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny  

bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu, następnym 

pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym  

podstawionym przez przewoźnika. 

8. Podczas jazdy zabronione jest przewożenie osób postronnych w kabinie kierowcy oraz  

prowadzenie rozmów i spożywanie posiłków przez kierującego pojazdem. 

9. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz  

przyjmowania innych środków odurzających. 

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI. 

 

§ 4 

1. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w pojeździe, powinien przekazać tą rzecz 

obsłudze pojazdu. 

2. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w 

pojazdach, regulują odrębne przepisy. 

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z POJAZDÓW 

 

§ 5 

1. Wsiadanie do pojazdu lub i wysiadanie z nich dozwolone jest tylko na przystankach. 

2. Pasażer winien niezwłocznie po wejściu do pojazdu zakupić bilet oraz zająć miejsce 

siedzące, jeśli takie jest wolne. 

3. Pasażer, który nie posiada miejsca siedzącego winien w czasie jazdy trzymać się 

uchwytów i poręczy, dla uniknięcia upadku lub potrącenia innych współpasażerów. 

4. Sygnał do odjazdu na przystanku daje obsługujący pojazd po uprzednim sprawdzeniu, że  

wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd. 

5. Zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed zamknięciem drzwi. 

 

§ 6 

Pasażer zajmujący miejsce oznaczone napisem "miejsce dla inwalidy" lub "dla osób z małym  

dzieckiem na ręku" obowiązany jest niezwłocznie zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się 

na nie osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone. 

 

§ 7 

1. Każdy pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy, okazywać go 

lub wręczyć na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów. 

2. Niezależnie od osób kontrolujących ważność biletów na trasie osobą upoważnioną do 

kontroli biletów jest w każdym czasie i miejscu kierowca pojazdu. 

3. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu oraz z biletu ulgowego lub zniżkowego jest 

obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolujących dokument  

uprawniający go do bezpłatnego przejazdu oraz ulgi lub zniżki marketingowej. Brak takiego  

dokumentu upoważnia osoby kontrolujące do żądania opłaty dodatkowej jak za przejazd bez  

ważnego biletu, ze wszystkimi sankcjami wynikającymi z tego faktu. 

4. Posiadanie uprawnień do bezpłatnego, ulgowego lub zniżkowego przejazdu nie zwalnia z  

obowiązku posiadania biletu normalnego na przewóz bagażu lub psa. 

 

§ 8 
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Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego już biletu innej osobie, jak również korzystać 

z biletu przekazanego, wcześniej wykorzystanego. 

 

§ 9 

Pasażer posiadający przy sobie bagaż o wymiarach przekraczający normy 60 x 40 x 20 cm 

winien skasować także bilet w wysokości określonej w cenniku opłat, uprawniający do 

przewozu tych przedmiotów. Nieznaczne przekroczenie wymiarów bagażu może być przez 

służbę kontroli ruchu uwzględnione. 

 

§ 10 

1. Kategorycznie zabrania się przewozić w autobusach: broń (z wyjątkiem osób 

uprawnionych), materiały wybuchowe, żrące, cuchnące lub mogące w jakikolwiek sposób 

utrudniać pozostałym osobom korzystanie z przejazdu, powodując np. zabrudzenie odzieży,  

przedmiotów; zakłócające głośną muzyką spokój innych osób itp. 

2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób   

ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu  

prowadzenie pojazdu. 

3. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób : 

     - zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, 

     - uciążliwych dla innych pasażerów, 

     - odmawiających uregulowania opłaty za przejazd. 

4. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe: 

    - nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu, 

    - wsiadanie i wysiadanie po sygnale odjazdu, 

    - zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia, 

    - wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy, 

    - spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom 

       lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 

   - granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub 

zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe, 

   - wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju, 

   - wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie, 

   - wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub  

       niewygodę, wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 

5. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikającej z ust.3 lub nieprzestrzegania 

przepisów zawartych w ust.4 pozostają w pojeździe, obowiązane są go opuścić na wezwanie 

obsługi pojazdu, służb nadzoru lub innych upoważnionych do tego osób. 

W przypadku, gdy będzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opóźnienie kursu, pasażer  

zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a w żadnym przypadku nie przysługuje mu zwrot 

wartości skasowanego biletu. 

 

§ 11 

Przewóz małych zwierząt trzymanych na ręku nie podlega dodatkowej opłacie. 

 

§ 12 

Za opłatą normalną, przewidzianą w cenniku mogą być przewożone większe psy pod 

warunkiem,  

że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. 
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§ 13 

Wózki dziecięce mogą być przewożone autobusami, za opłatą normalną przewidzianą w 

taryfie opłat, z tym jednak, że dziecko musi być w czasie jazdy zabezpieczone przed 

wypadnięciem. 

 

§ 14 

Dziecko do lat 3, korzystające z bezpłatnego przejazdu nie powinno zajmować odrębnego 

miejsca siedzącego. 

 

§ 15 

1. W pojazdach winny być umieszczone na widocznym miejscu informacje o taryfie 

biletowej. 

2. O ważności biletu jednorazowego decyduje: jego wartość odpowiadająca cenie przejazdu  

     zgodnie z taryfą biletową, napis "ZOG w Cieszanowie" z wydrukowaną datą i godziną  

     odjazdu. 

3. O ważności biletu okresowego (miesięcznego) decyduje: ważna legitymacja z fotografią  

     posiadacza biletu. 

 

V. KONTROLA BILETÓW 

 

§ 16 

1. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli biletów są kontrolerzy upoważnieni 

przez ZOG w Cieszanowie  posiadający odpowiednią legitymację służbową z fotografią i 

numerem służbowym oraz identyfikator, który powinien być umieszczony w widocznym 

miejscu dla pasażera. 

2. Kontrolujący są obowiązani do uprzejmego, taktownego i kulturalnego zachowania się 

wobec pasażerów. 

3. Kontrolujący obowiązani są na żądanie pasażerów udzielać im wszelkich niezbędnych  

informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju skasowanych biletów; przebiegu linii  

komunikacyjnych, połączeń w razie konieczności przesiadek oraz wysokości opłat  

dodatkowych i sposobu ich regulowania. 

4. Kontrolujący ma prawo żądać od pasażera legitymującego się uprawnieniami do ulgi lub  

zniżki marketingowej dokumentu uprawniającego do takiej ulgi lub zniżki; jak również  

dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. 

 

 

 

 

§ 17 

Każdy kontrolujący ma prawo pobierania na miejscu w gotówce opłaty specjalnej za przejazd 

bez ważnego biletu. W takim przypadku wręcza pasażerowi pokwitowanie z 

wyszczególnieniem daty, godziny, linii autobusowej i własnego numeru służbowego. 

Identyczne dane winien zamieścić na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej. 

 

§ 18 

Rozpoczęcie kontroli winno być ogłoszone przez kontrolującego w miarę donośnym głosem  

a jednocześnie kierowca pojazdu zamyka kasę fiskalną. 
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§ 19 

Zakup przez pasażera biletu po rozpoczęciu kontroli jest niedopuszczalne i traktowane jako 

jazda bez ważnego biletu, skutkująca obowiązek uiszczenia przez pasażera opłaty 

dodatkowej. 

 

§ 20 

1. Pasażer ma obowiązek okazać kontrolującemu właściwy bilet uprawniający go do 

przejazdu danym kursem. 

2. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub posiada bilet zniszczony, którego 

identyfikacja jest lub niemożliwa ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową do rąk kontrolera, 

w/g obowiązującej w danym dniu taryfy opłat dodatkowych. 

3. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu, a jednocześnie nie posiada przy sobie 

odpowiedniej ilości gotówki na uiszczenie opłaty dodatkowej do rąk kontrolera lub odmawia 

uiszczenia takiej opłaty, jest obowiązany okazać kontrolerowi wiarygodny dokument 

tożsamości z fotografią. 

4. Kontrolujący jest obowiązany spisać dane personalne pasażera bez ważnego biletu i 

wręczyć mu wezwanie do uiszczenia opłaty wraz z udzieleniem informacji co do miejsca i 

terminu jej uiszczenia. 

5. Wszystkie czynności związane ze spisaniem danych personalnych pasażera winny być  

dokonane przez kontrolera w pojeździe. 

6. Kontroler, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo kontynuowania czynności 

służbowych poza autobusem, o ile nie stanowi to żadnego zagrożenia zarówno dla samego 

kontrolera jak i dla pasażera, bądź innych, postronnych osób. 

7. Na podstawie wręczonego przez kontrolera wezwania pasażer ma możliwość powrotu w  

autobusie do miejsca docelowego. 

8. W przypadku, gdy pasażer odmawia okazania dokumentu lub utrudnia spisanie danych   

personalnych, kontrolujący ma prawo uniemożliwić mu wyjście z autobusu, dowieźć go do  

końcowego przystanku a w razie potrzeby skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji, lub 

pracowników nadzoru ruchu. 

9. Koszty dodatkowe związane z interwencją służb porządkowych ponosi pasażer. 

 

§ 21 

Pasażer ma prawo żądać od kontrolującego okazania legitymacji upoważniającej do 

dokonywania kontroli. 

 

 

 

 

§ 22 

ZOG w Cieszanowie jest upoważniony do rozpatrywania i podejmowania ostatecznych 

decyzji w sprawach dotyczących sporów między pasażerem a kontrolującym co do ważności 

biletów na przejazdy komunikacji miejskiej oraz wysokości opłaty dodatkowej. 

VI. SKARGI I WNIOSKI 

 

§ 23 

Reklamacje oraz skargi i uwagi pasażerów dotyczące pracy kontrolerów przyjmuje i 

rozpatruje merytorycznie ZOG w Cieszanowie, a także telefonicznie pod numerem 016 

6311092 w każdy roboczy dzień tygodnia oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych. 
 


