
UCHWAŁA NR XVIII/304/2020
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. 
w Zamościu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Obszar obsługiwany przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu dzieli się na trzy 
strefy biletowe I, II i III. 

Strefa I obejmuje teren miasta Zamościa, a strefy II i III są strefami podmiejskimi. Granicę pomiędzy 
poszczególnymi strefami wyznaczają przystanki graniczne.

§ 2. Przewozy osób środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu są odpłatne 
i odbywają się na podstawie:

1) biletów jednorazowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na 
dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się 
do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania;

2) biletów jednorazowych sprzedawanych w karnecie pięcioprzejazdowym – przez które należy rozumieć 
bilety, które po skasowaniu z karnetu pojedynczego egzemplarza biletu wzdłuż zaznaczonej perforacji, 
uprawniają do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do 
końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu. Pojedynczy bilet należy oderwać po 
zakończeniu jazdy;

3) biletów okresowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na 
liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określonym w momencie zakupu. Bilety 
okresowe występują jako:

a) bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie;

b) bilety semestralne imienne dla studentów lub uczniów:

- 1 semestr obejmuje okres od 1 września do 31 stycznia roku następnego;

- 2 semestr od 1 lutego do 31 sierpnia danego roku;

4) biletów czasowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na 
dowolnych trasach z możliwością przesiadania się do innych pojazdów w czasie określonym na bilecie 
liczonym od momentu skasowania;

5) biletu seniora – przez który należy rozumieć bilet uprawniający do wielokrotnych przejazdów na 
wszystkich trasach w obrębie strefy pierwszej, drugiej oraz trzeciej. Z biletu seniora mogą korzystać osoby, 
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które ukończyły 67 rok życia na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek. Bilet seniora 
jest biletem imiennym z którego może korzystać wyłącznie osoba, której dane widnieją na bilecie. Bilet 
seniora jest biletem kwartalnym.

I  kwartał obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca

II kwartał obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

III kwartał obejmuje okres od 1 lipca do 30 września

IV kwartał obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia

§ 3. Ustala się ceny za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski 
Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Nie podlegają opłacie bagażowej rzeczy stanowiące bagaż ręczny, wózki dziecięce a także zwierzęta 
trzymane na rękach.

§ 5. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

a) Honorowi Obywatele Zamościa;

b) dzieci do ukończenia 4-go roku życia na podstawie dokumentu: dziecka, rodzica lub opiekuna 
pozwalającego stwierdzić wiek dziecka;

c) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Zamościu w zakresie zgodnym z Regulaminem 
Wynagradzania;

d) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę oraz legitymacji wydanej przez szkołę ucznia w przejazdach 
z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;

e) niewidomi i ociemniali o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem lub przewodnikiem, 
psem przewodnikiem oraz niewidomi o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie aktualnej 
legitymacji wystawionej przez Polski Związek Niewidomych;

f) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie legitymacji 
inwalidzkiej lub ważnego orzeczenia ZUS;

g) osoby niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz ich opiekunowie na 
podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę lub placówkę w przejazdach z miejsca 
zamieszkania do miejsca realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i z powrotem;

h) dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz ich opiekunowie na 
podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę lub placówkę w przejazdach z miejsca 
zamieszkania do przedszkola, szkoły i z powrotem;

i) osoby, które ukończyły 70 rok życia;

j) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi w przypadku kobiet, oraz co 
najmniej 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn. Wydanie biletu (identyfikatora) przez Miejski Zakład 
Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu odbywa się na podstawie aktualnego wpisu w legitymacji 
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi albo w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla 
Zdrowia Narodu, wraz z dokumentem tożsamości;

k) Kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności kombatanckiej lub działalności 
równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w art. 1 ust. 2 oraz art. 2 pkt 2 lub 4-6 Ustawy 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.). Wydanie biletu (identyfikatora) przez 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji 
członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z dokumentem 
tożsamości.

l) osoby posiadające ważną Zamojską Kartę Turysty;

2. Dokumenty, o których mowa w ust. l ważne są wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
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§ 6. Do korzystania z przejazdów ulgowych jednorazowych i okresowych z ulgą 50% uprawnieni są:

a) dzieci od 4-go roku życia na podstawie dokumentu: dziecka, rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić 
wiek dziecka oraz uczniowie realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej do 24 roku życia;

b) emeryci na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub dowodu 
tożsamości oraz aktualnej legitymacji emeryta;

c) renciści od 55-go roku życia na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów lub dowodu tożsamości oraz aktualnej legitymacji rencisty.

d) osoby głuchonieme na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych.

§ 7. 1. Do korzystania z przejazdów ulgowych jednorazowych z ulgą 50% uprawnieni są posiadacze 
"Zamojskiej Karty Seniora" na podstawie biletów:

a) jednorazowych,

b) czasowych jednogodzinnych,

c) czasowych dwugodzinnych,

d) karnetów 5-przejazdowych

2. Dokument, o których mowa w ust. 1 ważny jest wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 8. Uprawnienie do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych nie stanowi podstawy do ulgowego lub 
bezpłatnego przewozu psa lub bagażu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/459/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zamość

Piotr Błażewicz
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/304/2020

Rady Miasta Zamość

z dnia 24 lutego 2020 r.
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