UCHWAŁA NR LVII/98/2014
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do
samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm.
poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach
(Dz. U. 2013 r. poz. 385), art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ceny urzędowe za świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującej wysokości:
1)2,30 zł - bilet jednorazowy normalny i do przewozu bagażu,
2)1,50 zł - bilet jednorazowy ulgowy samorządowy,
3)3.06 zł - bilet czasowy normalny 30-minutowy,
4)2,00 zł - bilet czasowy ulgowy samorządowy 30-minutowy,
5)4,60 zł - bilet czasowy normalny 60-minutowy,
6)3,00 zł - bilet czasowy ulgowy samorządowy 60-minutowy,
7)9,20 zł - bilet czasowy normalny 24 godzinny,
8)6,00 zł - bilet czasowy ulgowy samorządowy 24-godzinny.
2. W cenach urzędowych, o których mowa w ust. 1 uwzględniony jest podatek od towarów
i usług.
§ 2. 1. Ustala się zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do
samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W przewozach gminnych obowiązuje cennik w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
uchwały uwzględniający wszystkie rodzaje biletów normalnych i odpowiadających im ulgowych
samorządowych z wyszczególnieniem przeznaczenia i uprawnienia do czasu przejazdu lub
wielokrotności przejazdu .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Tracą moc:
1)uchwała nr XI/100/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

2)uchwała nr XXXIII / 152 / 2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia
2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za
przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za
usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 5. 1. Uchwała
Świętokrzyskiego.

podlega

ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej oraz zostanie
rozplakatowana w autobusach komunikacji miejskiej i punktach sprzedaży biletów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/98/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZASADY SYSTEMU TARYFOWEGO I OPŁAT ZA PRZEJAZDY, UPRAWNIEŃ DO
SAMORZĄDOWYCH ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
W ZAKRESIE GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Rozdział I
RODZAJE LINII GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA OSTROWCA SWIĘTOKRZYSKIEGO, OPŁAT I BILETÓW
§1
Ustala się następujący rodzaj linii komunikacyjnych - w gminnych przewozach pasażerskich
funkcjonują wyłącznie linie miejskie - przebiegające w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§2
Obowiązują następujące rodzaje opłat za usługi w publicznym transporcie zbiorowym osób
w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego :
1) miejska - stosowana na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta, niezależnie od
długości przejazdu,
2) miejska czasowa – stosowana na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta,
dostosowana do czasu przejazdu,
3) bagażowa – stosowana na liniach miejskich, i specjalnych za przewóz bagażu ręcznego
przekraczającego wymiary 60 x 40 x 20 cm i/lub zwierząt (za wyjątkiem zwierząt trzymanych na
rękach oraz psa będącego przewodnikiem osoby niewidomej) w wysokości ceny biletu normalnego
jednorazowego,
4) dodatkowa – za przejazd osoby bez ważnego biletu lub przewóz bez biletu bagażu albo zwierząt.
5) manipulacyjna – za brak w trakcie kontroli biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do
ulgowego lub bezpłatnego przejazdu,
6) specjalna - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
§3
1.Przy świadczeniu usługi publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego obowiązują następujące rodzaje biletów:
1) jednorazowe dotyczące podróżowania w granicach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
a) normalne - w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w tym za przewóz
bagażu i zwierząt,
b) ulgowe samorządowe - w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
dla pasażerów uprawnionych do ulg, o których mowa w §4 niniejszego załącznika,

2) czasowe - umożliwia przejazd na różnych liniach w czasie określonym na bilecie od momentu
skasowania, przy czym podczas podróży jednym kursem autobusu umożliwia przejazd do końcowego
przystanku niezależnie od czasu tego kursu,
3) karnety - cena karnetu nie może być wyższa niż ilość biletów w karnecie x odpowiednia cena
biletu,
4) pozostałe: okresowe trasowane, okresowe sieciowe. Cena biletu okresowego nie może być
wyższa niż ilość dni (odpowiednio: roboczych lub kalendarzowych) ważności biletu x cena biletu
normalnego jednorazowego pomnożona razy dwa.
2. Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia dla pasażera
czasowego za przewóz osób oraz za przewóz bagażu.

możliwości zakupu w autobusie biletu

Rozdział II
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ULG SAMORZĄDOWYCH PRZY
ŚWIADCZENIU GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
§4
Do korzystania z przejazdów ulgowych samorządowych przy świadczeniu gminnych przewozów
pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są
wszyscy pasażerowie.
Rozdział III
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
PRZY ŚWIADCZENIU GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAZERSKICH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I WYMAGANE DOKUMENTY
§5
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów przy świadczeniu gminnych przewozów pasażerskich
w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są pasażerowie,
będący mieszkańcami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, należący do niżej wymienionych grup:
1) pasażerowie, którzy ukończyli 75 rok życia, na podstawie dowodu osobistego,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
równoważne oraz ich opiekunowie towarzyszący im w czasie przejazdu, na podstawie orzeczenia
organu uprawnionego lub legitymacji wydanej przez uprawniony organ,
3) niewidomi i ociemniali na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych
wraz z dowodem osobistym oraz legitymujący się wpisem symbolu 04-O oraz towarzyszący im
w czasie przejazdu przewodnicy, którzy ukończyli 13 lat, albo pies przewodnik,
4) dzieci w wieku do lat 4 – na podstawie oświadczenia o wieku dziecka, osoby będącej opiekunem w
czasie przejazdu, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia,
5) dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności zawierającym wskazanie co do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub
wskazanie co do stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji
i edukacji,

6) jeden pełnoletni opiekun towarzyszący podczas przejazdu dziecku niepełnosprawnemu, o którym
mowa w ust.5, na podstawie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności zawierającego wskazanie
wymienione w ust.5,
7) dzieci przewożone w wózkach,
8) honorowi krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi, na podstawie legitymacji
honorowego dawcy, potwierdzającej ilość oddanej krwi, wraz z dowodem osobistym.
Rozdział IV
OPŁATA DODATKOWA, MANIPULACYJNA I SPECJALNA
§6
1) Pasażer, który w czasie kontroli nie posiada ważnego biletu, o którym mowa w § 2, za bagaż i/lub
zwierzęta, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty właściwej za przewóz oraz opłaty dodatkowej,
stanowiącej:
-50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za brak ważnego biletu przy przejeździe osób,
-20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za brak ważnego biletu przy przewozie bagażu i
zwierząt,
2) Pasażer, który w czasie kontroli nie może okazać ważnego biletu okresowego lub dokumentu
uprawniającego do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
dodatkowej, stanowiącej 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego,
3) Jeżeli w ciągu 7 dni (licząc od dnia przewozu) pasażer przedłoży w Dziale Przewozów – Sekcji
Kontroli Biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski ważny bilet miesięczny lub ważny dokument uprawniający do ulgowego albo
bezpłatnego przejazdu, to opłata dodatkowa zostaje umorzona, a pasażer jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty właściwej za przewóz oraz opłaty manipulacyjnej, wynoszącej 10% opłaty
dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust.2,
4) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej, wynoszącej 150-krotność
ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego,
5) Pasażerowi, który odstąpił od realizacji biletu okresowego przysługuje zwrot należności
stosownych do niewykorzystanego świadczenia przewozowego z uwzględnieniem potrącenia
równowartości kwoty wynikającej z iloczynu ilości dni objętych biletem okresowym x 2 x opłata za
bilet jednorazowy normalny odpowiedni na danej linii przy uwzględnieniu uprawnień do ulg.
Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po
stronie przewoźnika.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/98/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2014r.

CENNIK OPŁAT
ZA PRZEWÓZ OSÓB W ZAKRESIE GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Obowiązuje od 01.09.2014r.

CENY
BILETÓW
JEDNORAZOWYCH,
CZASOWYCH, KARNETOWYCH I POZOSTAŁYCH
Normalny
Jednorazowy
Karnetowy
10-przejazdowy
Czasowy 24-godzinny
Czasowy 60-minutowy
Czasowy 30-minutowy
Opłata bagażowa

Ulgowy
samorządowy

2,30 zł
20,70 zł

1,50 zł
13,50zł

9,20 zł
4,60 zł
3,06 zł

6,00 zł
3,00 zł
2,00 zł

2,30 zł

---

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%
1. Przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia na biletach nazwy swojej firmy.
2. Opłata bagażowa za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary: 60x40x20 cm oraz za przewóz
zwierzęcia (z wyjątkiem zwierzęcia trzymanego na ręce oraz psów przewodników towarzyszących osobom
niewidomym) wynosi równowartość odpowiadającą opłacie za bilet jednorazowy normalny.
3. Nie podlega żadnej opłacie przewóz wózków z dziećmi i instrumentów muzycznych.
4. Dziecko przewożone w wózku dziecięcym musi być wyjęte z wózka jeśli w czasie jazdy nie jest zabezpieczone
szelkami
zapobiegającymi przed wypadnięciem.
5. Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Nie dotyczy to biletów uzupełniających
stosowanych wyłącznie przy zmianach cen biletów.
6. Bilety czasowe będą sprzedawane u kierowców autobusów.

CENY BILETÓW IMIENNYCH OKRESOWYCH MIEJSKICH

Obowiązujących przez 30 kolejnych dni

TRASOWANY OBOWIĄZUJĄCY
W DNI ROBOCZE
(OD PONIEDZIAŁKU DO
PIĄTKU):
TRASOWANY OBOWIĄZUJĄCY
WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA
(CODZIENNIE):
SIECIOWY OBOWIĄZUJĄCY
W DNI ROBOCZE
(OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)
SIECIOWY OBOWIĄZUJĄCY
WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA
(CODZIENNIE)

Normalny

Ulgowy
samorządowy

78,30 zł

51,30 zł

89,70 zł

58,50 zł

98,70 zł

64,50 zł

108,00 zł

70,50 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%
Bilety okresowe:
1. bilety trasowane codzienne oraz trasowane robocze - dostępne są na 10 – 90 dni,
2. bilety sieciowe codzienne oraz sieciowe robocze - dostępne są na 10 – 90 dni.

UWAGA - trasowanie biletów polega na określeniu trasy przejazdu poprzez wpisanie przystanków początkowego i docelowego, na
podstawie deklaracji pasażera składanej ustnie podczas zakupu znaczka do biletu. Przejazd na podstawie biletu trasowanego powinien
odbywać się po możliwie najkrótszej trasie przejazdu, między przystankiem początkowym a docelowym, z zachowaniem poniższych
zasad:
a) dopuszcza się dokonywanie przesiadek na linie autobusowe wewnątrz najkrótszej trasy przejazdu między przystankiem
początkowym
i docelowym,
b) zabrania się korzystania z przystanków położonych poza najkrótszą trasą przejazdu w przypadku korzystania z tzw. „linii okrężnej”.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

