
UCHWAŁA NR XIX/119/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 1 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Toruńskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a 
ust. 2 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2475 z późn. zm.1)) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 8) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny i opłaty za przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Powiatu Toruńskiego realizowany na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich, na 
kwotę 5,50zł za jeden przejazd. 

§ 2. Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 i poz. 2493 oraz Dz. U. 
z 2020 r. poz. 400, poz. 462 i poz. 875. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
rada powiatu może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, przy czym ceny te
maja charakter cen maksymalnych.

Od 1 sierpnia 2020 roku uruchomione zostały dwie powiatowe linie autobusowe o charakterze
użyteczności publicznej, gdzie cena za bilet uprawniający do jednokrotnego przejazdu wynosi 4,00zł.
Uwzględniając zmiany cen na rynku usług transportowych proponowana cena maksymalna za bilet jest
większa o 1,50zł i wynosi 5,50zł.

W związku z powyższym, celem sprawnego realizowania zadania powiatu celowe jest oraz zgodne z
delegacją ustawową podjęcie przedmiotowej uchwały w przedstawionym brzmieniu.
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