
©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                                s. 1/2

00-08-18

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 1999 r.

w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz
zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. � Prawo przewozowe
(Dz.U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575, z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr 101, poz.
629 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758) zarządza się, co
następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat dodatkowych w razie:

1) niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,

2) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i
rzeczy,

3) spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Sposób ustalenia opłat dodatkowych w transporcie lotniczym określają właściwe umowy
międzynarodowe.

3. W odniesieniu do transportu zbiorowego gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
sposób ustalania opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio
rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa.

§ 2.

Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w razie:

1) stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważniona braku
odpowiedniego dokumentu przewozu osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu
uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,

2) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,

3) spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego
bez uzasadnionej przyczyny.

§ 3.
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1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu
jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika, w następujący sposób:

1) jako 50-krotność tej ceny � za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego
alb ulgowego,

2) jako 20-krotność tej ceny � za zabieranie ze sobą do środka transportowego:

a) zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty � bez uiszczenia
tych opłat,

b) rzeczy wyłączonych z przewozu alb rzeczy dopuszczonych do przewozu na
warunkach szczególnych � bez zachowania tych warunków,

3) jako 150-krotoność tej ceny � za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

2. W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni
od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość
opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2, obniża się o 30%.

§ 4.

Traci moc 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 (Dz.U. Nr 5, poz. 28).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


