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Poz. 1635
UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY MIASTA KRAŚNIK
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji
miejskiej wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacji miejskiej świadczonych
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku, które określa załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/159/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej
wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku oraz uchwała nr
XLVII/483/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 5288)
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej
wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik oraz Zarządowi Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kraśniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kraśnik
Dorota Posyniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 31 stycznia 2019 r.
CENNIK BILETÓW
Lp.

Rodzaj biletu

1.

BILETY JEDNORAZOWE

1.1

Bilet jednorazowy - ważny przez 40 minut od momentu 2,20 zł
skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów
lub ważny w pojeździe, w którym został skasowany, na całej
długości trasy tj. do przystanku końcowego, bez względu na czas
przejazdu.
Bilet jednorazowy nocny* - uprawnia do jednokrotnego 5,00 zł
przejazdu na dowolnej trasie linii komunikacji nocnej bez
możliwości przesiadania się do innego pojazdu.

1.2

Normalny

Ulgowy

Ulgowy
50%

1,20 zł

1,10 zł

1.3

Bilet na linię „F".

1,00 zł

1.4

Opłata za bagaż - o wymiarach powyżej 60x40x20 cm, roweru, 1,00 zł
psa za wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidzącej.

2.

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE

2.1

9,00 zł

4,50 zł

3.

BILET 24-GODZINNY - ważny przez 24 godziny od momentu
skasowania, uprawnia do odbywania nieograniczonej liczby
przejazdów.
BILETY OKRESOWE IMIENNE

3.1

Bilet 10 - ważny przez kolejne 10 dni od daty zakupu.

26 zł

13 zł

13 zł

3.2

Bilet 30 _- ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu.

70 zł

35 zł

35 zł

3.3

Bilet 90 _- ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu.

190 zł

95 zł

95 zł

3.4
4.

Bilet rodzinny - ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu. 10,00 zł
Przysługuje każdej osobie objętej Programem „Kraśnik wspiera
Rodziny 3 plus".
BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA

4.1

Bilet 30 - ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu.

100 zł

4.2

Bilet 90 - ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu.

250 zł

* Pora nocna obowiązuje od godz. 2400 do godz. 500, w porze nocnej ulgi taryfowe w przejazdach
nie przysługują.
W autobusach komunikacji miejskiej w Kraśniku obowiązują tylko bilety z nadrukiem - MPK Sp. z o.o.
w Kraśniku oraz zakupione w systemie płatności elektronicznej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach komunikacji miejskiej
wykonywanej przez MPK Sp. z o.o. w Kraśniku na podstawie uchwały Rady Miasta Kraśnik.
Tabela nr 1
L.p.

Osoby uprawnione do przejazdów
bezpłatnych

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający
uprawnienie

1.

Dzieci do lat 4.

Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający
wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka,
paszport.

2.

Osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby.

3.

Osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności czyli całkowicie
niezdolne do pracy i samodzielnej
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.
Opiekunowie osób bez towarzystwa osoby
niepełnosprawnej po odwiezieniu
podopiecznego lub w drodze po niego
wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania
osoby niepełnosprawnej – placówka
oświatowa.

Dokument
potwierdzający
znaczny
stopień
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do
pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem
tożsamości np. orzeczenie lub wypis z treści
orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa
i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu
niepełnosprawności.
Dokument stwierdzający nazwę placówki oświatowej.

4.

Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami
narządów ruchu i wzroku w stopniu
umiarkowanym i znacznym (dawna II grupa
inwalidzka) wraz z opiekunem
towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub
dokument
potwierdzający
tego
rodzaju
niepełnosprawność, np.: legitymacja
z wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy
orzeczenie,
ze
wskazanym
symbolem
niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół ds.
orzekania o niepełnosprawności.

5.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.

6.

Honorowi krwiodawcy: kobiety, które Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
oddały powyżej 5 litrów krwi; mężczyźni, III stopnia (tzw. brązowa odznaka).
którzy oddali powyżej 6 litrów krwi.

7.

Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Karnety wydane przez Powiatowy Urząd Pracy wraz
Miasta Kraśnik w dni robocze w godzinach z dokumentem tożsamości.
od 7— do 1500
Tabela nr 2

L.p.

Osoby uprawnione do przejazdów
ulgowych

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający
uprawnienie
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1.

Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający
w szkole podstawowej
wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka, paszport

2.

Uczniowie
szkół
podstawowych, Ważna legitymacja szkolna
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych
i dziennych
policealnych:
społecznych,
prywatnych i innych działających na
podstawie zezwolenia MEN (nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia)

3.

Emeryci, renciści oraz osoby na zasiłkach
i świadczeniach przedemerytalnych

Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości

4.

Osoby,
które
świadczyły
pracę
w nielegalnych organizacjach i związkach
zawodowych
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 2017 r. poz. 1383)

