
UCHWAŁA NR IV/42/19
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia 

w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe 
środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. 

w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 50a 
ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2016, zm. poz. 2435), art. 34a ust. 2 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1983, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich:

a) w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego w kwocie:

- bilet jednorazowy pełnopłatny - 3,00 zł,

- bilet jednorazowy ulgowy - 1,50 zł,

- bilet socjalny - 1,40 zł;

b) z przekroczeniem granic administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego oraz gmin z którymi miasto Piotrków 
Trybunalski zawarło porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie:

- bilet jednorazowy pełnopłatny – 3,00 zł,

- bilet jednorazowy ulgowy – 1,50 zł,

- bilet socjalny - 1,40 zł.

2. Ceny za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, realizowane przez MZK Sp. z o.o. 
w Piotrkowie Trybunalskim zawarte zostały w załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w pojazdach lokalnego transportu 
zbiorowego, oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg, realizowanych przez MZK Sp. z o.o. 
w Piotrkowie Trybunalskim stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Opłaty dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu 
osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania 
zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny zawarte zostały z załączniku nr 
3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała nr XXVII/364/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 
Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji 
publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 
zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

2) Uchwała nr XXXV/439/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu 
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim.
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3) Uchwała nr XLII/548/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu 
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2019 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wykaz cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, realizowane przez MZK Sp. 
z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

1. Ceny biletów jednorazowych, z zatrzeżeniem pkt 2

Cena biletuObszar ważności Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)
Piotrków Trybunalski 3,00 1,50
Gmina z którą miasto Piotrków Trybunalski zawarło porozumienie 
w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego 3,00 1,50

Przejazd z przekroczeniem granicy administracyjnej Piotrkowa 
Trybunalskiego i gminy z którą miasto Piotrków Trybunalski 
zawarło porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego

3,00 1,50

2. Ceny biletów jednorazowych nabywanych w przedsprzedaży

Cena biletuObszar ważności Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł) Socjalny (zł)
Piotrków Trybunalski 2,60 1,30 1,40
Gmina z którą miasto Piotrków 
Trybunalski zawarło porozumienie 
w celu wspólnej realizacji 
publicznego transportu zbiorowego

2,60 1,30 1,40

Przejazd z przekroczeniem granicy 
administracyjnej Piotrkowa 
Trybunalskiego i gminy z którą 
miasto Piotrków Trybunalski 
zawarło porozumienie w celu 
wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego

2,60 1,30 1,40

3. Ceny biletów krótkookresowych

Cena biletuRodzaj biletu Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)
Bilet 2-godzinny obowiązujący w obrębie sieci komunikacyjnej 4,00 2,00
Bilet 1-dniowy obowiązujący w obrębie sieci komunikacyjnej 9,00 4,50

4. Ceny biletów okresowych

Cena biletuRodzaj biletu Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)
Bilet 30-dniowy imienny, obowiązujący w obrębie sieci 
komunikacyjnej 80,00 40,00

Bilet 30-dniowy na okaziciela, obowiązujący w obrębie sieci 
komunikacyjnej 90,00 45,00

5. Ceny karnetów biletów jednorazowych

Cena karnetuRodzaj karnetu Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)
Karnet 4 biletów jednorazowych 10,00 5,00
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6. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania biletów

W środkach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. 
obowiązują wyłacznie bilety z nadrukiem "Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski" 
o ustalonym nominale.
Przewóz bagażu, wózka lub zwierząt odbywa się bezpłatnie.
Biletów ulgowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu pełnopłatnego. Jazda na bilecie łączonym podlega 
opłacie zwielokrotnionej.
Pasażer, który nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych, zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu 
ważny bilet pełnopłatny.
Pobieranie opłat za przejazd może odbywać się za pomocą biletu elektronicznego, za pomocą systemu płatności 
mobilnych oraz przy użyciu karty programu "Rodzina +4"
Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub w trakcie 
wykorzystania nie może być przekazany innej osobie. Bilet 2-godzinny i 1-dniowy uprawnia do realizacji 
nieograniczonej liczby przejazdów w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności.
Bilet 2-godzinny ważny jest przez 120 minut od momentu nadania mu ważności  poprzez skasowanie 
w kasowniku.
Bilet 1-dniowy ważny jest do godz. 23:59 dnia, w którym został skasowany
w kasowniku.
Okresowe bilety 30-dniowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez 
nabywcę we wszystkie kolejne dni.
Biletów jednorazowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu 2-godzinnego lub
1-dniowego.
Bilet socjalny obowiązuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Do korzystania z biletów jednorazowych 
socjalnych w autobusach MZK Sp. z o.o. uprawnieni są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego:
a) pobierający zasiłek przedemerytalny, a także pobierający świadczenia przedemerytalne - na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem 
osobistym,
b) posiadający status osoby bezrobotnej - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, 
realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz sposób 

dokumentowania tych uprawnień.

§ 1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

Uprawnieni 
Dokument potwierdzający 
uprawnienie do ulgi 
przewozowej 

Dzieci w wieku do 4 lat Dokument potwierdzający 
wiek dziecka.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością - 
uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie 
oświaty wraz z pełnoletnim opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, 
podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego (wyłącznie na 
trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem) .

Legitymacja o symbolu 
MEN I/52/2, MEN I/51/2.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż 
do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały lub 
czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Piotrkowa Trybunalskiego - 
uczęszczające do placówek rehabilitacyjnych wraz z pełnoletnim opiekunem.

Zaświadczenie wydane przez 
placówkę prowadzącą 
działalność rehabilitacyjną na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
z podanym adresem miejsca 
zamieszkania uprawnionego 
oraz placówki rehabilitacyjnej, 
wydanego przez te placówki 
i dokument tożsamości 
potwierdzający wiek 
opiekuna.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia Dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający 
tożsamość oraz wiek pasażera.

Niepełnosprawni w stopniu znacznym (w tym osoby niewidome i ociemniałe) 
wraz z pełnoletnim opiekunem

Legitymacja osoby 
niepełnosprawnej z wpisem 
o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub wypis 
z treści orzeczenia
o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (albo 
całkowitej niezdolności do 
pracy i samodzielnej 
egzystencji) wraz
z dokumentem tożsamości 
osoby niepełnosprawnej
i dokumentem tożsamości 
potwierdzającym wiek 
opiekuna.
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Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów, uznani za całkowicie niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji wraz z pełnoletnim opiekunem

Dokument potwierdzający 
odpowiednio: grupę 
inwalidztwa oraz całkowitą 
niezdolność do samodzielnej 
egzystencji i dokument 
tożsamości potwierdzający 
wiek opiekuna.

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, funkcjonariusze 
Żandarmerii Wojskowej

W czasie wykonywania 
czynności służbowych.

Radni Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim Legitymacja radnego.
Osoby objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy MZK Spółki z o.o. 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim - Działu Komunikacji zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę, bezpośrednio nadzorujący komunikację miejską.

Bilet elektroniczny.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia. Legitymacja Honorowego 
Dawcy Krwi wraz 
z dokumentem tożsamości 
(uprawnienie dotyczy 
wyłącznie mieszkańców 
Piotrkowa Trybunalskiego).

W dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu , tj. 22 września - każdy 
pasażer, będący   właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego.

Ważny dowód rejestracyjny 
pojazdu, którego jest 
właścicielem lub 
współwłaścicielem.

Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie 
Trybunalskim (wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki 
prowadzącej zajęcia i z powrotem).

Zaświadczenie wydane przez 
placówkę prowadzącą zajęcia 
terapeutyczne, z podanym 
adresem miejsca zamieszkania 
uprawnionego (uprawnienie 
dotyczy wyłącznie 
mieszkańców Piotrkowa 
Trybunalskiego).

Osoby które świadczyły pracę po 1956r, na rzecz organizacji politycznych 
i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących 
do kwietnia 1989 r.

Decyzja Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w oparciu 
o ustawę z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze 
zm.).

Osoby które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na 
skutek represji politycznych.

Decyzja Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów
i Osób represjonowanych 
w oparciu o ustawę z dnia 
17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach 
z funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1270 ze zm.).

Weterani działań poza granicami Państwa Polskiego oraz weterani poszkodowani 
w działaniach poza granicami Państwa Polskiego.

Legitymacja potwierdzająca 
status wterana lub weterana 
poszkodowanego określona 
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w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza 
granicami Państwa (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 937 ze zmian.).

Osoby, których uprawnienia wynikają
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2. Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

Uprawnieni Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi przewozowej

Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

Uczniowie szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych do ukończenia 24 roku 
życia.

Ważna legitymacja szkolna.

Dzieci i młodzież szkolna od 6 lat do 18 lat, 
nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek 
choroby lub niepełnosprawności.

Zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji 
państwowej.

Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po 
emerytach i rencistach, korzystający ze 
świadczeń emerytalnych i rentowych po 
zmarłym współmałżonku - do ukończenia 
70 roku życia.

Legitymacja emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości.

Uczniowie i studenci legitymujący się 
wydanymi poza granicami RP kartami 
EURO<26 STUDENT lub międzynarodową 
legitymacją ISIC (International Student 
Indentity Card).
Osoby, których uprawnienia wynikają
z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego.

Id: B91B79CF-7E71-4796-9479-914BA1FDA743. Uchwalony Strona 3



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Opłaty dodatkowe, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu 
osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz 
spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

§ 1. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego (pełnopłatnego) stosowaną przez danego przewoźnika (operatora), w następujący sposób:

a) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

b) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego 
albo ulgowego przejazdu;

c) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane 
ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach 
szczególnych - bez zachowania tych warunków;

d) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu 
bez uzasadnionej przyczyny.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt a), b) lub c), 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość 
opłaty dodatkowej obniża się o 30%.

3. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego wieloprzejazdowego imiennego, bądź 
dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże go kontrolującemu w ciągu 7 dni, uiści 
opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty, ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt a) i b).
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