
UCHWAŁA Nr XIX/216/2008

RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.1), oraz art. 8 ust. l zd. l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 

1050, z późn.zm.2), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące ceny biletów komunikacji miejskiej w Brodnicy: 1) w granicach 
administracyjnych miasta Brodnicy:

a) za przewóz jednej osoby 2,20 zł,
b) za przewóz jednej osoby uprawnionej do opłaty ulgowej 1,10 zł;

2) poza granicami administracyjnymi miasta Brodnicy:
a) za przewóz jednej osoby 3,00 zł,
b) za przewóz jednej osoby uprawnionej do opłaty ulgowej 1,50 zł;

3) za imienny bilet miesięczny w granicach administracyjnych miasta Brodnicy:
a) bilet miesięczny na jedną linię:

- pracowniczy 69,00 zł,

- ulgowy 34,50 zł,
- pracowniczy „w jedną stronę" 36,00 zł,
- ulgowy w jedną stronę 18,00 zł,

b) sieciowy:
- pracowniczy 80,00 zł,

- ulgowy 40,00 zł;

4) za imienny bilet miesięczny poza granicami administracyjnymi miasta Brodnicy:
a) pracowniczy 87,00 zł,
b) ulgowy 43,50 zł,
c) pracowniczy miesięczny - sieciowy 97,00 zł,
d) ulgowy miesięczny - sieciowy 48,50 zł;

5) za bilet miesięczny kontraktowy (rabatowy) wg kalkulacji;

6) za przewóz bagażu lub psa:

a) w granicach administracyjnych miasta Brodnicy 2,20 zł,
b) poza granicami administracyjnymi miasta Brodnicy 3,00 zł.

§ 2.1. Uprawnionymi do bezpłatnego przejazdu na terenie miasta Brodnicy są:
1) osoby, które ukończyły 65 rok życia;
2) wdowy po inwalidach wojennych i wojskowych;
3) dzieci do 4 lat na podstawie dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna pozwalającego

stwierdzić wiek dziecka;
4) niewidomi z opiekunami;
5) honorowi zasłużeni krwiodawcy   I stopnia na podstawie stosownych zaświadczeń wydanych przez Zarząd PCK 
w Brodnicy;

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz, 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 

Nr 173, poz. 1218.  2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 

144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302,z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 

166, poz. 1172.



6)  osoby  niepełnosprawne  o  znacznym  stopniu   niepełnosprawności  (poprzednio  I  grupa inwalidzka) 

oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun;

7) dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny wraz z opiekunem;

8) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w

drodze z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;

9) osoby z mocy odrębnych przepisów uprawnione do bezpłatnych przejazdów:

a) posłowie i senatorowie,

b) inwalidzi wojenni i wojskowi,

c)     opiekunowie towarzyszący inwalidom  wojennym  i  wojskowym zaliczonym  do grupy

inwalidów o znacznym stopniu niesprawności (poprzednio I grupa inwalidzka).

2. Osobami uprawnionymi do przejazdów ulgowych są:
1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych nie

dłużej niż do 21 roku życia;
3) emeryci i renciści;
4) osoby z mocy odrębnych przepisów uprawnione do przejazdów ulgowych;

a) kombatanci   i   inne  osoby  uprawnione  będące  ofiarami   represji  wojennych   i  okresu 
powojennego,

b) studenci,
c)        studenci uczelni zagranicznych do 26 roku życia (Europejska Karta Młodzieżowa Euro

26 „Student" lub karta ISIC),
d) młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna w wieku 16 do 30 lat.

§  3.  Na  terenie  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Brodnicy 

obowiązują bilety zakupione w Brodnicy z nadrukami PGK Sp. z o.o.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/102/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w 
sprawie cen biletów komunikacji miejskiej (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133, poz. 
2028).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brodnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Hildebrandt 
 


