
UCHWAŁA Nr 273 / 5413 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 kwietnia 2021r. 

 
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego  

za pojazdy szynowe. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.),  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za pojazdy  

szynowe stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, przeznaczone  

do wykonywania przewozów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej:   

1) dla 2 szt. pojazdów spalinowych typu 222Ma serii SA140-003 i SA140-004  

w wysokości 109 061,00 zł brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćdziesiąt 

jeden 00/100 zł) za jeden pojazd, 

2) dla 8 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) typu 36WEdb serii 

EN63B-101, EN63B-102, EN63B-103, EN63B-104, EN63B-105, EN63B-106, 

EN63B-107 i EN63B-108 w wysokości 115 483,00 zł brutto (słownie:  

sto piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 00/100 zł) za jeden pojazd. 

2. Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe 

stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, przeznaczone  

do wykonywania przewozów w ramach Wojewódzkich Przewozów Regionalnych: 

1) dla 1 szt. pojazdu spalinowego typu 214Mb serii SA135–023 w wysokości  

53 096,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć 

00/100 zł) za jeden pojazd, 

2) dla 2 szt. pojazdów spalinowych typu 222Ma serii SA140-001 i SA140-002  

w wysokości 96 146,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

czterdzieści sześć 00/100 zł) za jeden pojazd, 

3) dla 1 szt. Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego (EZT) typu 36WEa, serii EN63A-

019 w wysokości 86 066,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy 

sześćdziesiąt sześć 00/100 zł) za jeden pojazd, 

4) dla 5 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) typu 21WEa, serii EN62A-

101, EN62A-102, EN62A-103, EN62A-104 i EN62A-105 w wysokości  

100 093,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł)  

za jeden pojazd, 



5) dla 1 szt.  Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego (EZT) typu 22WEd, serii EN76A-

101 w wysokości 113 366,00 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt sześć 00/100 zł) za jeden pojazd, 

6) dla 1 szt. Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego (EZT) typu 22WEd, serii EN76A-

102 w wysokości 114 227,00 zł brutto (słownie: sto czternaście tysięcy dwieście 

dwadzieścia siedem 00/100 zł) za jeden pojazd. 

3. Stawki czynszu dzierżawnego, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 obowiązują  

w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31 grudnia 2025 r. i nie ulegają zmniejszeniu  

w przypadku wyłączenia pojazdu z eksploatacji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


