
UCHWAT-A NR XLVII/46/2022

RADY MIASTA WLOCLAWEK

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia cen maksymalnych za uslugi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym,
uprawnien pasaierow do ulg i zwolnieri w oplatach za pnewoz i sposobu ustalania oplat dodatkowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art, 40 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583), art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r, o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 24451, art. 34a ust, 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo pzewozowe (Dz. U.22020r. poz.8\

uchwala sig, co nastgpuje:

$1. Ustala siq:

1, ceny maksymalne za uslugi pzewozowe w gminnych pzewozach pasa2erskich o charakteze
u2yteczno6ci publicznej organizowanych pzez Gming Miasto Woclawek w granicach administracyjnych
miasta Wloclawek, okre6lone w zalqczniku nr 1 ,

2. ceny maksymalne za uslugi pzewozowe w gminnych pzewozach pasa2erskich o charakteze
uZyteczno6ci publicznej organizowanych pzez Gming Miasto Woclawek na terenie gmin, kt6re zawarly
porozumienia dotyczqce powiezenia Gminie Miasto Wo clawek zadah zzakresu organizacji publicznego
transportu zbiorowego, okreSlone w zalqczniku nr 2,

3 spos6b ustalania wysoko6ci oplat dodatkowych za niedopelnienie obowiqzku zaplaty nale2no6ci za
przeiazd, zabranych ze sobq do pzewozu zeczy i zwienql lub brak dokumentu uprawniajqcego do
bezplatnego lub ulgowego pzejazdu, spowodowanie zatzymania lub zmiang trasy pzejazdu Srodka
transportu oraz wysoko5ci oplaty manipulacyjnej, okre5lone w zalqczniku nr 3.

4. uprawnienia do ulgowych i bezplatnych pzejazddw w granicach administracyjnych miasta Woclawek
oraz spos6b dokumentowania tych uprawnien, okre6lone w zalqczniku nr 4.

$2. Do pzejazdow w granicach administracyjnych miasta Woclawek Srodkami publicznego transportu
zblorowego organizowanego pzez Gminq Miasto Wloclawek uprawniajq r6wnie2 bilety wystiwrone pzez
pzewo2nika kolejowego, z kt6rym Gmina Miasto Wloclawek zawana umowg:

1) bilety regionalne jednorazowe i miesiqczne wiT wystawione pzez polregio sp. z o.o. na rasre
Woclawek-Torun-Woclawek,

a bilety jednorazowe paesiadkowe, normalne i ulgowe wystawiane pzez Lddzkq Kolej Aglomeracyjnq
,,t-KA lqczy - W" na trasie t_6d2 - Woclawek.

$3. Traci moc:

1) Uchwala nrXXV|/141/2016 Rady Miasta Woclawek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia
cen uzedowych za uslugi pzewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o
charakteze u2yteczno6ci publicznej w gminnych pzewozach pasa2erskich oraz ustalenia wysoko5ci
oplat dodatkowych i oplaty manipulacyjnej, zmieniona uchwalq nr XXVltV16l2O17 Rady Miasta
Wloclawek z dnia 16 slycznia 2017r., zmieniona uchwalq ni xxxtvt121l2oi7 Rady lr/iasta
Woclawek z dnia 24 pa2dziernika 2017r,, zmieniona uchwalq nr XUVn2t20i8 Rady Miasta



Woclawek z dnia 5 czerwca 2018r. (Dz. Uz. Woj. Kuj-Pom. 22016r. po2.4544,22017r. po2.469,
poz.41 65 2018r. poz. 31371,

2) Uchwala nr XLIV/90/2014 Rady l\iliasta Woclawek z dnia 8 wzeSnia 2014r. w sprawie uprawnieri
pasa2er6w do ulg i zwolnieri w oplatach za przewoz w publicznym kansporcie zbiorowym o
charaktefte u2yteczno5ci publicznej w granicach administracyjnych miasta Wloclawek
wykonywanym pzez Operatora - Miejskie Pzedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp6lka z o,o. we
Woclawku, zmieniona uchwalq nr Xll/10112015 z dnia 29 pa2dziemika 2015 r., zmieniona uchwalq
nr /rXV/128/2016 z dnia 24 pa2dziernika 2016r., zmieniona uchwalq nr XXX|ll/96/20'17 z dnia 28
sierpnia 2017r., zmieniona uchwalq nr MX812021 zdnia?marca2021r. (Dz .Uz. Woj. Kuj-pom, z
2014r. po2.2531,22015r. po2.3373,22016r. poz.36?A,22017r. po2.3371, z202jr. po2.1194\.

$4. Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydentowi Miasta Woclawek.

$5. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa
Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Uzqdu Miasta Woclawek.



Zalqcznik Nr 1

do Uchwaly Nr XLVII/46/202

Rady Miasta Woclawek
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ceny maksymalne za uslugi przewozowe w gminnych pnewozach pasaierskich o charakterze
uiyteczno5ci publicznej organizowanych pzez Gming Miasto Wloclawek w granicach adminishacyjnych
miasta Wloclawek w zlotych.

L.p. Rodzaje bilet6w normalny ulgowy

50lo
ulgowy 70%

Bileg jednorazowe na linie miejskie

1. Bilet jednorazowy,

pzesiadkowy wa2ny

45 minut od

skasowania

2,60 1,30

2. Bilet jednorazowy na

liniq sezonowq

2,60 1,30

3. Bilet specjalny
jednorazowy,

wybranej linii jednej

relacji za pzejazd do

2 pzystank6w

1,00

il. Karnety

1

Karnety

szeSciopzejazdowe,
pzesiadkowe wa2ne

45 minut

13,00 6,50

il1. Bileg kr6tkookresowe
Bilet dobowy na

wszystkie miejskie

linie autobusowe

walny 24 godziny od

skasowania

9,00 4,50

tv. Bilety okresowe sieciowe, imienne w granicach aaministracy;nyctr miasta

1. Bilet miesigczny oraz
na 30 lub 3'l dni

75,00 37,50 22,50

2. Bilet dekadowy 26,00 12 En 7,50

3, Bilet

dwudziestodniowy
51,00 26,00 15,00

t Bilet miesiqczny na
okazicrela, na

99,00



wszystkie linie

mieiskie

V. Oplata za pzew6z bagaiu o wymiarach 60x40x20 cm

1 Bilet jednorazowy,

pzesiadkowy wa2ny

45 minut

2,60

vt. Oplata za pzew6z zwiezgcia (nie dotyczy malego zwiezgcia tnymanego na rgkach)

1 Bilet jednorazowy,

pzesiadkowy wa2ny

45 minut

2,60



Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr XLVII/46/202

Rady Miasta Wloclawek
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ceny maksymalne za uslugi przewozowe w gminnych pnewozach pasaierskich o charaktene
uiyteczno6ci publicznej organizowanych pzez Gming Miasto Wloclawek na terenie gmin, K6re zawarly
porozumienia dotycz4ce powiezenia Gminie Miasto Wloclawek zadari z zakresu organizacji publicznego
transportu zbiorowego w zlotych.

ln Rodzaje bilet6w Linia komunikacyjna - relacja

Jednorazowe dla: Modzerowo Wieniec -

Zdroj
Swigtoslaw Gqbinek

1 - os6b w wieku powy2ej 4 lat,
- za pzew6z w6zka lub baga2u o
wymiarach powy2ej 60x40x20
-za Wzew,6z zwiezat

2,60
Bilet normalny jednorazowy pzesiadkowy, wa2ny

45 minut

3,40

2. osob, ktorych uprawnienia do ulg
wynikajq z pzepis6w szczeg6lnych 1,30

Bilet ulgowy 50% jednorazowy pzesiadkowy,
wa2ny 45 minut

1,70

ll Karnet sze6cioprzejazdowy,
wainy 45 minut dla:

1 Os6b w wieku powy2ej 4 lat, za
pzewoz w6zka lub bagazu o

wymiarach powy2el 60x40x20 oraz
za o?ew6z z\netr.at

13,00

Normalny

2. Osdb, kt6rych uprawnienia do ulg
wynikajq z pzepisow szczegolnych 6,50

Ulgowy 5070

ill Okresowe

I Wa2ne na 30 lub 31 dni 75,00 80,00 75,00 '139,00

2. Wa2ne na wszystkie linie poza
granicami miasta na 30 lub 31 dni

180,00

3. dla uczni6w szkol dziennych,
dzialajqcych na podstawie pzepisow
ustawy Prawo oswiatowe, wa2ny we

wszystkie dni miesiaca

37,50 60,00 37,50 78,00



Zalqcznik Nr 3
do Uchwaly Nr XLV|U46/202

Rady Miasta Woclawek
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Spos6b ustalania wysoko5ci oplat dodatkowych za niedopelnienie obowiqzku zaplaty naleino5ci za
pnejazd, zabranych ze sob4 do pzewozu zeczy i zwiezqt lub brak dokumentu uprawniajqcego do
bezplatnego lub ulgowego pnejazdu, spowodowanie zatrzymania lub zmiang trasy pzejazdu Srodka
transportu oraz wysoko6ci oplaty manipulacyjnej.

l. Wysoko6c oplaty dodatkowel ustala sig w nastgpujqcy spos6b:

1. jako 50 - krotnoSi ceny biletu jednorazowego, pzesiadkowego 45 minutowego normalnego - za brak
odpowiedniego dokumentu pzewozu,

2. iako 40 - krotno66 ceny biletu jednorazowego, pzesiadkowego 45 minutowego normalnego - za brak
waznego dokumentu po6wiadczajqcego uprawnienie do bezplatnego albo ulgowego przejazdu

3. jako 20 - krotnoS6 ceny biletu jednorazowego, pzesiadkowego 45 minutowego normalnego - za
niezaplacenia nale2no5ci za zabrane ze sobqdo Srodka pzewozu zwiezgta lub zeczy albo naruszenie
pzepisow o ich pzewozie,

4. jako 150 - krotno6i ceny biletu jednorazowego, pzesiadkowego 45 minutowego normalnego - za
spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny zalrzymania lub zmiany kasy Srodka transport.,

ll. Oplatq manipulacyjnq ustala siq, uwzglgdniajqc ponoszone pnez pzewo2nika koszty czynno6ci zwiqzanych
ze zwrotem albo umozeniem oplaty dodatkowej, w wysoko6ci 10% tej oplaty.



Zalqcznik Nr 4
do Uchwaly Nr XLVII/46/202

Rady Miasta Wloclawek
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Uprawnienia do ulgowych i bezplatnych przejazd6w w granicach administracyjnych miasta Woclawek
oraz spos6b dokumentowania tych uprawnieti.

$1. 1 Do kozystania z bezplatnych pzejazd6w Srodkami komunikacji miejskiej uprawnieni sq:

1) dzieci od urodzenia do rozpoczqcia nauki w szkole podstawowej, ale nie po2niej niz do 30 wze6nia roku
kalendazowego, w kt6rym dziecko koriczy 7 lat - na podstawie dokumentu potwierdzajqcego wiek
dziecka. W pzypadku dziecka powy2ej 7 lat nie bgdqcego uczniem - za6wiadczenie o odroczeniu
obowiqzku szkolnego,

2) uczniowie szkol podstawowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoly publicznej - na
podstawie wa2nej legitymacji szkolnej,

3) dzieci i mlodzieZ bgdqce osobami niepelnosprawnymi do ukoriczenia 21 roku \cia, a w pzypadku
realizacji obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki do ukonczenia 25 roku 2ycia na podstawie jednego z
ni2ej wymienionych dokument6w:
a) legitymacji wydanej pzez wla6ciwy zespol ds. oaekania o niepelnosprawno6ci wraz z dokumentem

potwierdzajqcym to2samo6i osoby uprawnionej lub legitymacji wydanej pzez wlaSciwy zesp6l ds.
ozekania o stopniu niepelnosprawno6ci,

b) ozeczenia wlasciwego zespolu ozekajqcego o niepelnosprawnosci osoby, kt6ra nie ukoiczyta 16
roku Zycia wraz z dokumentem potwierdzajqcym to2samo56 osoby uprawnione.j,

c) ozeczenia wlasciwego zespolu orzekajqcego o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu
niepelnosprawnoSci wraz z dokumentem potwierdzajqcym to2samoSi osoby uprawnionej,

d) legitymacja szkolna (wz6r lr/EN-ys1/2, MEN-l/50a-N/2 tub ART/10'1/n),
e) wpzypadkuos6bpowy2ej 21 roku2yciadoukoirczenia25roku2ycialegitymacja(wz6rMEN-I/S1/2,

MEN-l/50a-N/2 lub ART/1 01/n)

oraz ich opiekunowie na kasie: miejsce zamieszkania - o5rodek, szkola - na podstawie za6wiadczenia
lekarskiego dla opiekuna lub za5wiadczenia dla opiekuna wedlug wzoru okre6lonego odrgbnymi
peeptsami,

4) osoby o znacznym stopniu niepelnosprawnosci i osoby traktowane na r6wni z nimi na podstawie
odrgbnych pzepis6w prawa - na podstawie jednego z ni2ej wymienionych dokument6w wraz z
dokumentem potwierdzajqcym to2samoSi osoby uprawnionej:

a) legitymacja z wpisem wlasciwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalid6w lub oryginal
ozeczenia/kopia potwierdzona za zgodno56 z oryginalem,

b) 0ryglnal/kopia potwierdzona za zgodnose z oryginalem ozeczenia o calkowitej niezdolnoSci do pracy
ido samodzielnej egzystencji albo niezdolno5ci do samodzielnej egzystencjl wydane pzez lekaza
ozecznika Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych (ZUS) lub inny wla6ciwy organ,



B)

0\

c) legitymacja lub ozeczenie wydane pzez zespol ds, ozekania o niepelnosprawno6ci (obowiqzkowy

stopien niepelnosprawno6ci),

d) oryginat ozeczenia/odpis ozeczenia/kopia potwierdzona za zgodno36 z oryginalem pzez organ

wydajqcy, potwierdzal4ce znaczny stopien niepelnosprawno6ci,

opiekunowie os6b o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci podrd2ujqcy z uprawnionym - na podstawie

dokumentu to2samo5ci opiekuna oraz dokumentu osoby podlegajqcej opiece wymienionego w pkt 4,

osoby niewidome - na podstawie legitymacji wydanej pzez wlaSciwy organ ozekajqcy z wpisem
stwierdzajqcym znaczny lub umiarkowany stopieri niepelnosprawnoSci oraz okre6lajqcym symbol
ptzyczyny niepelnosprawnoSci lub ozeczenia wlaSciwego zespolu ozekajqcego o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepelnosprawno3ci z wpisem.lednego z symboli pnyczyny niepelnosprawnoSci
wraz z dokumentem to2samo6ci lub wa2nej legitymacji wydanej pzez Polski Zwiqzek Niewidomych,

opiekunowie os6b niewidomych podr62u.iqcy z uprawnionym - na podstawie dokumentu
potwierdzajqcego to2samoSi opiekuna oraz dokumentu osoby podlegajqcej opiece wymienionego w pkt

osoby, ktore ukoriczyty 65 rok 2ycra - na podstawie dokumentu potwierdzajqcego to2samo6i,

zaslu2eni honorowi dawcy krui - na podstawie wa2nej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz
z dokumentem to2samoSci,

10) Zaslu2eni Dawcy Pzeszczep6w - na podstawie legitymacji ,,Zaslu2ony Dawca Pzeszczepu" wraz
z dokumentem to2samo6ci.

11) pasa2erowie linii miejskich oraz specjalnych w dniach: 31 pa2dziemika, 1 listopada, 2 listopada.

12) 2olnieze odbywajqcy niezawodowE slu2bQ wojskowq- na podstawie ksiq2eczki wojskowej z aktualnym
wpisem slu2by - powolania,

13) umundurowani funkcjonariusze Zandarmerii Wojskowej, Policji i Stra2y Miejskiej - na podstawie wa2nej
legitymacji slu2bowej,

14) osoby za!'ejestrowane w Powiatowym uzqdzie Pracy we wloclawku, posiadajqce status osoby
bezrobotnej wylqcznie - na podstawie dokumentu potwierdzajqcego posiadanie stalusu osoby
bezrobotnej (decyzja PUP):

a) w drodze do Powiatowego Uzgdu Pracy we Woclawku w dniu wyznaczonym pzez pUp do
stawiennictwa - na podstawie wezwania w formie papierowej, sms lub e-marl,

b) w drodze do Pracodawcy na podstawie skierowania z Powiatowego Uzgdu pracy,

c) w pzypadku braku oferty pracy w drodze do miejsca zamieszkania - na podstawie skierowania z
PUP,



15) wla5ciciele oraz wsp6lwla6ciciele samochod6w osobowych w dniu 22 wze6nia podczas corocznych
obchodow Europejskiego Dnia Bez Samochodu - na podstawie wa2nego dowodu rejestracyjnego

samochodu osobowego,

'16) wolontariusze Wielkiej Orkiestry SwiEtecznej Pomocy w dniu Finalu Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej
Pomocy - na podstawie identyfikatora wolontariusza Wielkiej Orkiestry Swi4tecznej Pomocy.

2. Zwalnia slq z oplat za uslugi pzewozowe Srodkami komunikacji miejskiej pzew6z w6zka dziecigcego,
w6zka inwalidzkiego, malego baga2u o wymiarach do 60x40x20 cm, malego zwiezqcia tzymanego na rqkach,
pomocy naukowych: instrument6w muzycznych, teczek itub na rysunki, pzewo2onych pzez uczni6w szk6l
podstawowych, ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoly publicznej.

$2. Do korzystania z pzejazd6w ulgowych 50% Srodkami komunikacji miejskiej uprawnieni sq:

1) uczniowie szkol ponadpodstawowych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoly publicznej

z wyjqtkiem szk6l dla doroslych - na podstawie wa2nej legitymacji szkolnel,
2) emeryci do 65 roku 4cia - na podstawie legitymacji emeryta wraz z dokumentem potwierdzajqcym

to2samoSi wraz ze zdjgciem,
3) osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepelnosprawno5ci i osoby traktowane na r6wni z nimi na

podstawie odrgbnych pzepis6w prawa - na podstawie legitymacji lub ozeczenia potwierdzajqcego

calkowitq lub czgSciowq niezdolno66 do pracy z dokumentem ze zdjgciem potwierdzajqcym to2samoSi
lub legitymacja osoby niepelnosprawnej wydana pzez zespol ds. ozekania o niepelnosprawno$ci wraz
z dokumentem potwierdza1qcym to2samo6c,

4) studenci zagranicznych uczelni wy2szych do ukoiczenia 26 roku 2ycia - wa2na mipdzynarodowa
legitymacja sludencka lSlC ( International Student ldentity Card),

5) uczestnicy studiow doktoranckich - na podstawie wa2nej legitymacji uczestnika studi6w doktoranckich.

$3. Do korzystania z pzejazd6w ulgowych 7070 Srodkami komunikacji miejskiej na podstawie biletu
okresowego uprawnione sq dzieci z rodzin posiadajqcych na utzymaniu co najmniej troje dzieci objgtych
programem ,,Woclawska Karta Du2ej Rodziny" do ukoriczenia 18 roku 2ycia, a w pzypadku dziecka
kontynuujqcego naukg w szkole lub szkole wy2szej do 25 roku 2ycia - na podstawie waznej ,,Woclawskiej Karty
Du2ej Rodziny" wtaz z waZnq legitymacjq szkolnq bqd2 studenckq, wedlug wzorow okre3lonych odrgbnymi
przeprsamr.

$4.1 Ulgi okreslone w $ 1, 2,3,4 nie majq zastosowania do oplat za pzewoz w publicznym transporcie zbiorowym
o charakteze u2yteczno6ci publicznej na liniach specjalnych isezonowych,

2.Pzepis okreSlony w ust. 1 nie dotyczy os6b, kt6rych uprawnienia do ulg wynikaj4z pzepis6w szczeg6lnych,
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