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UCHWAŁA NR XXIX/330/12
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr
28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zmiany: z 2001 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, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 244, poz. 1454) oraz art. 8 i 9 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr
97, poz. 1050, zmiany: 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, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r.
Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej w wysokości określonej
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się opłatę za przewóz bagażu o rozmiarach większych niż 60x40x20 cm, psa (z wyjątkiem trzymanego na rękach) oraz innych przedmiotów możliwych do dokonania przewozu, a nie stwarzających zagrożenia dla współpodróżnych, w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz osób, właściwej dla danej linii.
§ 3. Ustala się dwie strefy taryfowe:
1) strefa miejska, to obszar jednej gminy, wyznaczony przystankami strefowymi na terenie którego wykonywane są usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej. W strefie miejskiej obowiązują bilety
jednostrefowe;
2) strefa podmiejska to obszar dwóch lub więcej gmin wyznaczony przystankami strefowymi na terenie którego wykonywane są usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej. W strefie podmiejskiej obowiązują bilety dwustrefowe;
3) przejazd jednostrefowy odbywa się bez przekroczenia granicy strefy;
4) przejazd dwustrefowy odbywa się z przekroczeniem granicy strefy.
§ 4. Granice stref wyznaczają następujące przystanki strefowe:
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- Wspólna/Łukowa - kierunek Kudrowice,
- Wspólna/Łukowa - kierunek Waltera-Jankego,
- Lutomierska/Zajezdnia MZK - kierunek Waltera-Jankego,
- Zajezdnia MZK - kierunek Górka Pabianicka,
- Szkolna/Rypułtowicka - kierunek Ksawerów,
- Rypułtowicka 48 - kierunek Waltera-Jankego,
- Jutrzkowicka 129 - kierunek Pawlikowice,
- Jutrzkowicka 130 - kierunek Sikorskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP,
- Wola Zaradzyńska Hubala 2 - kierunek Rzgów, Guzew,
- Rzgowska/Zaradzyńska - kierunek Dworzec PKP.
§ 5. 1. Bilet jednorazowy, jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od
momentu skasowania do zakończenia kursu tego pojazdu.
2. Bilet jednorazowy, dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej
na wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej i podmiejskiej wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od momentu skasowania do zakończenia kursu tego pojazdu.
3. Bilet czasowy, 24-godzinny, jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania do końca upływu czasu jaki został określony na bilecie.
4. Bilet czasowy, 24-godzinny, dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania do końca upływu czasu jaki został określony na bilecie.
5. Bilet okresowy, imienny, jednostrefowy upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy.
6. Bilet okresowy, imienny, dwustrefowy upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony do przejazdu
środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.
7. Bilet okresowy na okaziciela, jednostrefowy upoważnia osobę posiadającą bilet do przejazdu środkami
komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy.
8. Bilet okresowy na okaziciela, dwustrefowy upoważnia osobę posiadającą bilet do przejazdu środkami
komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.
9. Bilet okresowy seniora upoważnia pasażera, na rzecz którego został wystawiony do przejazdu środkami
komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.
§ 6. 1. Wprowadza się sprzedaż biletów czasowych, 24-godzinnych w autobusach komunikacji lokalnej w
wysokości: 8,20 zł za bilet normalny w jednej strefie i 4,10 zł za bilet ulgowy w jednej strefie oraz 11,80 zł za
bilet normalny w dwóch strefach i 5,90 zł za bilet ulgowy w dwóch strefach.
2. Wprowadza się sprzedaż biletów jednorazowych w autobusach komunikacji lokalnej w wysokości: 3,00
zł za bilet jednorazowy, normalny w jednej strefie i 1,50 zł za bilet jednorazowy, ulgowy w jednej strefie oraz
4,20 zł za bilet jednorazowy normalny w dwóch strefach i 2,10 zł za bilet jednorazowy, ulgowy w dwóch strefach.
3. Sprzedaż biletów wymienionych w § 6.1 i 6.2 odbywa się wyłącznie za odliczoną kwotę.
4. Brak możliwości dokonania zakupu biletu w autobusie nie zwalnia pasażera od obowiązku posiadania biletu na przejazd.
§ 7. 1. Przewoźnik zobowiązany jest zorganizować sprzedaż biletów tak, aby były one ogólnie dostępne.
2. Bilety okresowe można nabywać na miesiąc bieżący lub następny.
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3. Przewoźnik zobowiązany jest do rozpoczęcia przedsprzedaży biletów wg nowych opłat na 1 tydzień kalendarzowy przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.
§ 8. Podróżny obowiązany jest skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
§ 9. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej przysługuje:
1

2

posłom i senatorom RP

ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (t.j.: Dz. U. 2011 r.
Nr 7, poz. 29)

legitymacja senatorska lub poselska

inwalidom wojennym i wojskowym

ustawa z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (t.j.: Dz. U. 2010 r. Nr 101, poz. 648,
z późn. zm.)

legitymacja inwalidy wojennego
i wojskowego

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
lub legitymacja dokumentująca
znaczny stopień niepełnosprawności
wydana przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności

3

osobom zaliczanym do znacznego stopnia
niepełnosprawności oraz ich opiekunom
w czasie podróży

4

dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 16
lat nie objętych obowiązkiem szkolnym
z powodu niepełnosprawności w drodze
z domu do placówki rehabilitacji i z tej
placówki do domu wraz z opiekunem

5

ociemniałym posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności i ich przewodnikom

6

uczniom realizującym obowiązek szkolny
w szkołach specjalnych oraz ich opiekuustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.:
nom w przejazdach z miejsca zamieszkania Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
do szkoły

7

dzieciom przed ukończeniem 4 lat

8

umundurowanym funkcjonariuszom Policji uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
Państwowej i Straży Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

9

kombatantom i wdowom po kombatantach

ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.)
uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument stwierdzający niepełnosprawność wraz z zaświadczeniem
o rehabilitacji dziecka
legitymacja stwierdzająca znaczny
stopień niepełnosprawności

ważna legitymacja szkoły specjalnej
dokument stwierdzający wiek dziecka
ważna legitymacja służbowa

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej

honorowym dawcom krwi, którzy oddali
ponad 20 litrów krwi na podstawie za10
świadczenia wydanego przez Stacje
Krwiodawstwa

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem
tożsamości

11 osobom po ukończeniu 72 roku życia

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument tożsamości ze zdjęciem

§ 10. Uprawnienie do korzystania z jednorazowych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich liniach
w komunikacji autobusowej ze zniżką 50% przysługuje:
dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub
1 ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
2

studentom studiów wyższych

3

emerytom i rencistom

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

ważna legitymacja szkolna

ustawa z dnia 27.07.2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.
572)

ważna legitymacja studencka

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.
uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

legitymacja emeryta lub rencisty
wraz z dokumentem tożsamości
dokument potwierdzający wiek
dziecka
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5

osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne

6

weteranom poszkodowanym pobierającym ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach legitymacja weterana poszkodowarentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób działań poza granicami państwa (Dz.U. z
nego wraz z legitymacją emerytapowstałych w związku z udziałem
2011 r. Nr 205, poz. 1203)
rencisty
w działaniach poza granicami państwa

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

decyzja o przyznaniu świadczenia
lub zasiłku wraz z dokumentem
tożsamości.

§ 11. Uprawnienie do korzystania z biletów jednorazowych ze zniżką 50% i biletów okresowych 30dniowych, tzw. bilet seniora na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej przysługuje:
1 osobom które ukończyły 70 lat

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wiek osoby

§ 12. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XXIII/287/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie opłat za usługi
lokalnej komunikacji autobusowej i tramwajowej;
2) uchwała Nr LXXI/862/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr XXIII/287/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie opłat za
usługi lokalnej komunikacji autobusowej i tramwajowej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 14. Uchwała podlega opublikowaniu w prasie lokalnej oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2012 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach:
Andrzej Sauter
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 lipca 2012 r.
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2012 R.

Rodzaj biletu
1.

Bilety jednorazowe

2.

Bilety jednorazowe czasowe

1)
3.
1)
2)
3)
4)
5)
4.

bilet 24-godzinny
Bilety okresowe na sieć autobusową
bilet imienny 3 miesięczny
bilet imienny 30-dniowy
bilet imienny 14-dniowy
bilet imienny 7-dniowy
bilet 30-dniowy na okaziciela
Bilet seniora okresowy 30-dniowy

Cena biletu
normalnego
jedna strefa
w zł

Cena biletu
ulgowego
jedna strefa
w zł

Cena biletu
normalnego
dwie strefy
w zł

Cena biletu
ulgowego
dwie strefy
w zł

2,60

1,30

3,80

1,90

7,80

3,90

11,40

5,70

200,00
74,00
42,00
25,00
100,00

100,00
37,00
21,00
12,50

240,00
90,00
50,00
29,00
120,00

120,00
45,00
25,00
14,50

25,00 zł

