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OPŁATY  DODATKOWE  W  RAZIE  NIEDOPEŁNIENIA  OBOWIĄZKU 
ZAPŁATY NALEŻNOŚCI PRZEWOZOWYCH OBOWIĄZUJACE OD  1 LUTEGO 2020 R. 

 
wynikające z Uchwały nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu 
rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5973)  oraz na podstawie  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze 
sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117) 
 
1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu 

przewozu osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu 
bezpłatnego lub ulgowego, podróżny obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty 
dodatkowej.  

   

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:  
 1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - jako 50-krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika kolejowego, tj. 205,00 zł   

 

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego 
przejazdu – jako 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez 
przewoźnika kolejowego, tj. 164,00 zł; 

 3)  za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka 
transportu:   

  
a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu 
przewozu, 

  
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez 
zachowania tych warunków. 

  
- jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez  przewoźnika 
kolejowego, tj. 82,00 zł. 

            
3. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do  zapłaty, wysokość 

opłaty dodatkowej obniża się o: 
    1) 60% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 1 – opłata wynosi – 82,00 zł 
    2) 50% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 2 – opłata wynosi – 82,00 zł 
    3) 50% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 3 – opłata wynosi – 41,00 zł 

  
4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni od daty wystawienia wezwania do    zapłaty, wysokość 

opłat dodatkowych obniża się o:  
    1) 40% od kwoty wskazanej w ust 2  pkt 1 – opłata wynosi – 123,00 zł 
    2) 25% od kwoty wskazanej w ust 2 pkt 2 – opłata wynosi – 123,00 zł 
    3) 25% od kwoty wskazanej w ust 2  pkt 3 –  opłata wynosi – 61,50 zł 
 

  
5. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny - podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego 
biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika kolejowego, tj. 615,00 zł 


