
 

 

UCHWAŁA NR 204/XXXVI/18 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej oraz uprawnienia 

określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 

w Zambrowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371, z 2018 r. poz. 317) i art. 34a ust. 2 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta 

Zambrów: 

1) Cena biletu jednorazowego (brutto): 

a) 2 zł - bilet normalny, 

b) 1 zł - bilet ulgowy; 

2) Cena biletu miesięcznego (brutto): 

a) 66 zł - bilet normalny, 

b) 33 zł - bilet ulgowy. 

§ 2. Wprowadza się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych 

Miasta Zambrów dla: 

1) Osób, które ukończyły 60 lat, na podstawie dowodu osobistego; 

2) Osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na podstawie 

dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz towarzyszącym tym osobom opiekunom; 

3) Honorowych dawców krwi, na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i dowodu 

osobistego. 

§ 3. Za korzystanie z przejazdu środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu, bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 

100 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Zbigniew Korzeniowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1092
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