UCHWAŁA NR XXXIX/345/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego
na terenie Gminy Miasta Łowicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, zm.: z 2002 r. Nr 144,poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz.
1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976), a także art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.: Dz.U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm.: z2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678,
Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408) Rada Miejska w Łowiczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące ceny urzędowe brutto, jako ceny maksymalne za usługi
przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Łowicza, a także na terenie gmin,
z którymi Gmina Miasto Łowicz podjęła współdziałanie w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła w tej sprawie stosowne porozumienia, obejmujące między innymi ustalenie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
realizowanego na podstawie takiego porozumienia:
1) bilet jednorazowy w strefie miejskiej:
a) normalny – 2,00 zł,
b) ulgowy – 1,00 zł;
2) bilet jednorazowy w I i II strefie podmiejskiej:
a) normalny – 3,00 zł,
b) ulgowy – 1,50 zł;
3) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący jedną linię:
a) normalny – 44,00 zł,
b) ulgowy – 22,00 zł;
4) bilet miesięczny w I strefie podmiejskiej:
a) normalny – 72,00 zł,
b) ulgowy – 36,00 zł;
5) bilet miesięczny w II strefie podmiejskiej:
a) normalny – 100,00 zł,
b) ulgowy – 72,00 zł;
6) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący wszystkie linie:
a) normalny – 55,00 zł,
b) ulgowy – 27,50 zł;
7) opłatę za przewóz zabranych ze sobą do przewozu rzeczy o objętości większej niż 48 dm3 (60
cm x 40 cm x 20 cm) oraz za przewóz zwierząt, w wysokości równiej jednorazowej opłacie
normalnej za przewóz osoby dla danej linii;
8) opłatę dodatkową za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu osób – 120,00 zł;
9) opłatę dodatkową za przejazd bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu bądź bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu – 60,00 zł;
10) opłatę dodatkową za przewóz bez biletu zabranych ze sobą do przewozu rzeczy lub zwierząt
– 60,00 zł;
11) opłata za bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie:
a) strefa miejska:
– bilet normalny – 2,20 zł,
– bilet ulgowy – 1,10 zł,
b) I i II strefa podmiejska:

– bilet normalny – 3,30 zł,
– bilet ulgowy – 1,60 zł.
2. Zakres obowiązywania I i II strefy podmiejskiej, przedstawia załącznik Nr 1.
3. Przez strefę miejską, rozumie się obszar objęty granicami administracyjnymi Gminy
Miasta Łowicza, którą przedstawia załącznik Nr 1.
4. W przypadku zapłaty opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 10, w ciągu
7 dni wysokość danej opłaty obniża się o 30%.
5. Jeżeli osoba uprawniona do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego w ciągu 7 dni od
dnia zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 9, przedłoży ważny dokument
uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, uiszczona opłata podlega zwrotowi w
ciągu 7 dni od dnia dostarczenia dokumentu.
6. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 9, nie powstaje
jeżeli osoba uprawniona do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, która nie dokonała tej opłaty
bezpośrednio u kontrolera, przedłoży ważny dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego w ciągu 7 dni od dnia kontroli.
7. Opłata manipulacyjna za ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych
ze zwrotem albo umorzeniem opłat dodatkowych, wynosi równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów, nie wyższą jednak niż 10% danej opłaty dodatkowej.
§ 2. W środkach transportu zbiorowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu,
obowiązują wyłącznie bilety z nadrukiem „MZK Łowicz”.
§ 3. Bilety miesięczne normalne i ulgowe, uprawniają do korzystania z usług przewozowych transportu zbiorowego we wszystkie dni tygodnia, pod warunkiem posiadania przez osobę legitymującą się takim biletem dokumentu tożsamości.
§ 4. 1. Ustala się uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych dla następujących
grup obywateli państw Unii Europejskiej i państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):
1) uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i policealnych do ukończenia 21 lat;
2) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym w skutek choroby
lub niepełnosprawności;
3) emeryci i renciści;
4) studentów szkół wyższych, na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 lat;
5) kombatantów i innych osób uprawnionych na mocy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.) lub innych równorzędnych przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i państw Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
2. Ulga, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje uczniów szkół wieczorowych, zaocznych dla pracujących i Centrum Kształcenia Ustawicznego.
§ 5. Ustala się uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych, dla następujących
grup obywateli państw Unii Europejskiej i państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):
1) dzieci do 7 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna;
2) osób, które ukończyły 70 lat, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
3) osób niewidomych i ich przewodników (zarówno osób, jak i psów), na podstawie legitymacji
właściwego organu;
4) inwalidów wojennych, na podstawie książeczki inwalidy wojennego wydanej przez właściwy
organ;
5) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów (powyżej 18 lat), na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności;
6) uczniów szkół specjalnych, dzieci upośledzonych umysłowo i ich opiekunów, na podstawie
legitymacji szkoły specjalnej;
7) honorowych obywateli Miasta Łowicza, na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela
Miasta Łowicza;
8) honorowych dawców krwi, posiadających honorowe odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża,
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, na podstawie legitymacji Polskiego Czerwonego Krzyża;
9) członków Stowarzyszeń Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i Związek Radziecki, na
podstawie legitymacji właściwego organu;

10) inne osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych, na podstawie odrębnych
przepisów prawa.
§ 6. 1. Ustala się uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów miesięcznych, dla następujących grup obywateli państw Unii Europejskiej i państwa Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):
1) studentów (do ukończenia 26 lat) i uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadpodstawowych i policealnych (do ukończenia 21 lat), na podstawie ważnej legitymacji;
2) emerytów i rencistów za okazaniem odcinka emerytury, renty lub stosownej legitymacji.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje uczniów szkół wieczorowych, zaocznych dla pracujących i Centrum Kształcenia Ustawicznego.
3. Ulga, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje osób wyłącznie otrzymujących renty
rodzinne.
§ 7. Traci moc uchwała Nr L/316/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego, na terenie
Gminy Miasto Łowicz oraz uchwała Nr XXXVII/326/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26
lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Łowicza.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łowiczu:
Henryk Zasępa
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