
UCHWAŁA NR XL/521/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935); art. 50a ust.1 i 50b 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920, 
poz. 1954, z 2017 r. poz. 730, poz. 60)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Wprowadza się taryfę opłat za przejazdy jednorazowe i czasowe środkami komunikacji miejskiej:

1) Cena biletu jednorazowego lub 30-minutowego wynosi:

a) 2,50 zł – bilet normalny

b) 1,25 zł – bilet ulgowy

2) Cena biletu czterokrotnego kasowania (karnetu) składającego się z czterech biletów jednorazowych lub 30-
minutowych wynosi:

a) 10,00 zł – bilet normalny

b) 5,00 zł – bilet ulgowy

3) Cena biletu dobowego (24-godzinny) wynosi:

a) 7,00 zł – bilet normalny

b) 3,50 zł – bilet ulgowy

2. Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub 
w trakcie wykorzystania nie może być przekazany innej osobie.

3. Cena biletu jednorazowego jest identyczna na różnych rodzajach linii komunikacji miejskiej.

4. Bilet czasowy 30-minutowy i dobowy (24-godzinny) uprawnia do realizacji nieograniczonej liczby 
przejazdów (przesiadek) w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności czyli skasowania.

5. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Limit czasu przedłuża się odpowiednio, 
o stwierdzony wydłużony czas podróży spowodowany opóźnieniem pojazdu w stosunku do rozkładu jazdy.

6. Przy okazaniu biletu do kontroli pasażer deklaruje rodzaj biletu.
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7. Wprowadza się wykaz osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych lokalnych oraz 
przejazdów specjalnych ulgowych lokalnych środkami komunikacji miejskiej stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się wykaz osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych lokalnych środkami 
komunikacji miejskiej stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się taryfę opłat za przejazdy okresowe środkami komunikacji miejskiej:

1) Cena biletu miesięcznego imiennego wynosi:

a) 74 zł – bilet normalny ważny we wszystkie dni tygodnia

b) 37 zł – bilet ulgowy ważny we wszystkie dni tygodnia

2) Cena biletu miesięcznego na okaziciela wynosi:

a) 110 zł – bilet normalny ważny we wszystkie dni tygodnia

b) 55 zł – bilet ulgowy ważny we wszystkie dni tygodnia

2. Bilet okresowy, we wskazanym na bilecie okresie ważności, uprawnia do realizacji nieograniczonej 
liczby przejazdów.

3. Ceny biletów okresowych: wakacyjnych, semestralnych, kwartalnych, półrocznych i rocznych imiennych 
o niekontrolowanej liczbie przejazdów, wynoszą właściwą wielokrotność ceny odpowiednich biletów 
miesięcznych. Przy sprzedaży tych biletów Organizator może zastosować rabat w granicach do 15% ceny 
biletu.

4. Dopuszcza się możliwość sprzedaży biletów sieciowych okresowych: tygodniowych dwutygodniowych, 
trzytygodniowych, roboczych, weekendowych, 72h, dziesięciodniowych, grupowych imiennych 
o niekontrolowanej liczbie przejazdów.

5. Upoważnia się Organizatora do ustalania cen biletów wymienionych w ust.4, z tym że cena 
poszczególnych rodzajów biletów w stosunku do ceny normalnego biletu miesięcznego, ważnego we wszystkie 
dni tygodnia nie może być wyższa niż:

1) biletu tygodniowego –  35 %

2) biletu dwutygodniowego –  65 %

3) biletu trzytygodniowego –  85 %

4) biletu roboczego – 95%

5) biletu weekendowego – 25%

6) biletu 72h – 30%

7) biletu dziesięciodniowego – 60%

8) biletu grupowego – 50%

6. Bilety miesięczne i okresowe w razie niewykorzystania nie podlegają zwrotowi.

7. Bilet okresowy, we wskazanym na bilecie okresie ważności, uprawnia do realizacji nieograniczonej 
liczby przejazdów.

8. Pasażer, w czasie przejazdu na podstawie biletu okresowego, pod rygorem nieważności, musi posiadać 
dokument (legitymację) do danego biletu o numerze zgodnym z numerem podanym na bilecie.

§ 3. 1. Wprowadza się opłaty dodatkowe i manipulacyjne w związku z przejazdami środkami komunikacji 
miejskiej:

1) Za przejazd bez ważnego biletu, o niepełnej wartości, bez ważnego dokumentu poświadczającego 
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
studziesięciokrotnej ceny biletu, o której mowa w §1 ust.1 pkt. 1 lit. a.

2) Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
dwudziestokrotnej ceny biletu, o której mowa w §1 ust.1 pkt. 1 lit. a.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2755



3) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej 
przyczyny pobiera się opłatę dodatkową w wysokości dwustukrotnej ceny biletu, o której mowa w §1 ust.1 
pkt. 1 lit. a.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w ust. 1 pkt 1, 2, 3 w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia, obniża się ją o 50%.

3. W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego 
lub braku imiennego biletu okresowego, z wyłączeniem biletu okresowego na okaziciela, a okazaniu tego 
dokumentu lub biletu w terminie 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 12 zł.

4. Wszelkie inne reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni od daty kontroli (wystawienia opłaty 
dodatkowej) w innym przypadku nie będą rozpatrywane.

§ 4. 1. Wprowadza się opłatę specjalną za wydanie:

1) Duplikatu biletu okresowego lub duplikatu dokumentu do takiego biletu w wysokości 10 zł;

2) Specjalnego biletu ulgowego lokalnego w wysokości 12 zł za miesiąc;

3) Rocznego biletu dla osób posiadających tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu - na 
podstawie legitymacji Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu wydanej przez uprawniony 
podmiot oraz Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali minimum: kobiety - 15 litrów krwi, mężczyźni - 
18 litrów krwi, w wysokości 50zł;

4) Rocznego biletu socjalno-pracowniczego, w wysokości 80 zł, dla następujących osób:

a) małżonka pracownika Operatora;

b) dzieci pracownika Operatora lub jego małżonka: do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształcą się 
w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

c) małżonka osoby wymienionej w ppkt e oraz dzieci tej osoby odpowiadające warunkom określonym 
w ppkt b;

d) wdowa (wdowiec) po pracowniku Operatora lub po osobach wymienionych w ppkt e oraz dzieci tych 
osób uprawnione do renty rodzinnej po nich i spełniające warunki określone w ppkt b;

e) Emeryci, renciści Operatora oraz osoby korzystające ze świadczenia rehabilitacyjnego, które 
bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne były zatrudnione 
u Operatora;

f) Byli pracownicy Operatora, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne, jeżeli bezpośrednio przed 
przejściem na świadczenie przedemerytalne przepracowali u Operatora co najmniej 15 lat.

§ 5. 1. Przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Słupsku obowiązują wyłącznie bilety 
z nadrukiem Miasta Słupsk. Pasażerowie okazujący się biletem z innych miast będą traktowani jak 
nie posiadający ważnego biletu na przejazd.

2. W autobusach, za odliczoną kwotę, prowadzi się sprzedaż biletów dobowych i czteroprzejazdowych 
(karnetów) oraz innych wg potrzeb na podstawie decyzji Organizatora.

3. Dotychczasowe bilety zachowują swoją ważność do wyczerpania pod warunkiem, że nominał 
skasowanego biletu będzie odpowiadał lub przewyższał nominał obowiązujący.

4. Nie pobiera się opłat za przewóz:

1) rowerów;

2) sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym;

3) wózka dziecięcego w trakcie przejazdu opiekuna z dzieckiem do lat 4;

4) psa przewodnika i zwierząt domowych oraz bagażu, na zasadach określonych w Regulaminie 
Przewozowym.

5. Przewóz bagażu niezgodny z Regulaminem Przewozu jest zabroniony.

6. Wprowadzane ceny zawierają podatek od towarów i usług.
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7. Jeżeli mowa w uchwale o Organizatorze ma się na myśli jednostkę budżetową Miasta Słupska 
odpowiedzialną wg statutu za organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 7. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr 
XXIV/346/12 z 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji 
miejskiej.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/521/17

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 28 czerwca 2017 r.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH

1. Do korzystania z przejazdów ulgowych lokalnych uprawnieni są:

1) Dzieci i młodzież od ukończenia 7 roku życia do czasu ukończenia szkoły publicznej lub niepublicznej, 
nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia – ważnej legitymacji szkolnej;

2) Osoby będące emerytami po ukończeniu 60 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez 
organ uprawniony do przyznawania emerytur wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;

3) Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem 
tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz 
z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;

4) Osoby mające uprawnienia do renty rodzinnej – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ 
uprawniony do przyznawania rent rodzinnych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;

5) Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanych 
poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC

6)  Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie 
stosownej legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych wraz 
z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych ustawowych uprawnieni są:

1) Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach 
magisterskich) na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

2) Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami na podstawie dokumentu wydanego przez 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem

3) Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku 
z udziałem w działaniach poza granicami kraju na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz 
z legitymacją emeryta-rencisty.

3. Do korzystania z przejazdów specjalnych ulgowych lokalnych uprawnieni są:

1) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie ważnej 
legitymacji członkowskiej (z opłaconymi składkami) zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

2) Członkowie Związku Sybiraków na podstawie ważnej legitymacji z opłaconymi składkami, wymienionych 
w §9 ust.1, pkt 1 Statutu Związku Sybiraków, z wyłączeniem dzieci i członków ich rodzin (§9 ust. 1, pkt 2 i 3 
Statutu Związku Sybiraków).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/521/17

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 28 czerwca 2017 r.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych lokalnych uprawnione są:

1) Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie ustnej deklaracji pełnoletniego opiekuna;

2) Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Słupsku nie będący niepełnosprawnymi do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do 
ukończenia 25 lat na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności lub legitymacji szkolnej lub przedszkolnej OSW;

3) Osoby będące pełnoletnim opiekunem dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 2 w czasie przejazdu 
z podopiecznym oraz pełnoletni opiekunowie w drodze do przedszkola, szkoły, a także w drodze powrotnej 
po odwiezieniu dziecka i w drodze do w/w jednostek po uprawnioną osobę wyłącznie na trasie miejsce 
zamieszkania – placówka szkolna na podstawie zaświadczenia z przedszkola, szkoły wg wzoru MI-1/2002 
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek ze zdjęciem;

4) Osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

5) Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun – na podstawie 
orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji 
oraz towarzyszący takiej osobie opiekun na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz  z  
dokumentem tożsamości ze zdjęciem;

6) Pracownicy Operatora/Organizatora komunikacji miejskiej w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych na podstawie legitymacji służbowej.

7) Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i ich opiekunowie 
w czasie przejazdu z podopiecznymi na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości lub 
legitymacji Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisanym symbolem 
niepełnosprawności kod 04-O lub legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe 
w Słupsku;

8) Umundurowani Policjanci i Strażnicy Miejscy na podstawie legitymacji służbowej.

9) Pasażerowie w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i 1 listopada 
w dniu Wszystkich Świętych.

10) Osoby będące wolontariuszami oraz słuchacze Szkoły Policji w dniu finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - na podstawie ważnej legitymacji wolontariusza WOŚP ze zdjęciem lub legitymacji 
służbowej Policji ze zdjęciem.

11)  Dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej na 
podstawie zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych ustawowych uprawnieni są:

1) Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący 
inwalidzie wojennemu  i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie  
książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji  emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego 
z wpisem o zaliczeniu do  i grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu  tożsamości 
potwierdzającego wiek opiekuna.

2) Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji posła lub senatora.
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3) Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie 
represjonowanej niezdolnej do pracy  i samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji osoby 
represjonowanej ZUS Rw-52 i dok. tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna.

4) Cywilne niewidome ofiary działań wojennych - na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary 
działań wojennych wystawionej przez uprawniony organ rentowy
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/521/17

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 28 czerwca 2017 r.

…………………………………..

(pieczątka placówki oświatowej)

ZAŚWIADCZENIE

W dniu …………………… w godzinach …………………. odbywa się zorganizowane wyjście 
z placówki oświatowej 
……………………………………………………………………………………………......................

oddziału/grupy …………………………… w liczbie osób …………………………….........................

pod opieką (imiona i nazwiska opiekunów):

……………………………..…………………………..……………………………..…….………………
……..……………………………..…………………………………………………………..…..……………
………………..…………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Cel podróży 
…………………………………………………………………………………..........................

.................................................
(imienna pieczątka osoby upoważnionej)

Zaleca się, aby grupy zorganizowane korzystały z komunikacji miejskiej poza godzinami szczytu tj. 6:30-
7:30 oraz 15:30-16:30.
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