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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 12 stycznia 1995 r. 

w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności 
przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego 
zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 
272, z 1991 r. Nr 107, poz. 462 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub 
osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego do
kumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu 
bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego 
albo ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia 
należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej. 

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następują
cy sposób: 

1) za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność ceny 
najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowią
zującego danego przewoźnika, 

2) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka 
transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności : 

a) za zabieranie ze sobą do środka transportowego 
zwierząt i rzeczy, La których przewóz taryfa przewidu
je opłaty - bez uiszczenia tych opłat. 

b) za zabieranie ze sobą do środka transportowego 
rzeczy wyłączon~ch z przewozu albo rzeczy dopusz
czonych do pr;ewozu na warunkach szczegól
nych - bez zachowania tych warunków, 

- jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jedno-

razowego normalnego obowiązującego danego 
przewoźnika. 

3. W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty 

dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia 
dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wyso
kość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony 
w ust. 2 pkt 1 i 2 obniża się o 30%. 

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środ
ka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny 
obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 
150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego nor
malnego, obowiązującego danego przewoźnika . 

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21 
czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy 
- Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 29, poz. 128, z 1988 r. Nr 9, 
poz. 72, z 1989 r. Nr 59, poz. 352, z 1990 r. Nr 12, poz. 81 i Nr 
62, poz. 365, z 1991 r. Nr 81, poz. 362 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 
25) skreśla się rozdział 5. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycz
nia 1995 r. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : B. Liberadzki 

Egzemplarze bieżące oraz zlat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodastwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 02-903 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedoręcania poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego 
Urzędu Rady Mnistrów, ul. Powsińska 69111, 02-903 Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 

o wszelkich zmianach nazwy ,renumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa 
Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. 
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