
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/202/12 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej 

w Kętrzynie.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 

poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 Nr 214 poz. 

1806; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 

1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 

173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 

poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 

poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567) art. 

8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, zm. Dz. U. 2002 r. Nr 144, 

poz. 1204, Dz. U 2003 r. Nr 137, poz. 302, Dz. U. 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, 

poz. 1172, Dz. U. z 2008 r. Nr 157 poz.976, Dz. U. z 2009 r. Nr 118 poz. 989, Dz. U. z 2010  r. Nr 107 poz. 

679 i Nr 197 poz. 1309, Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 112 poz. 654 i Nr 122 poz. 696), oraz art. 34a ust. 

2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, 

zm. Dz. U. 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Dz. U. z 2003 r. Nr 

149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, 

z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Dz. U. z 2008 r. nr 219 poz. 1408; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Dz. U. z  

2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 244, poz. 1454) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się ceny urzędowe i opłaty za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie 

miasta Kętrzyna oraz poza granicami administracyjnymi miasta – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2. Ustala się wykaz kategorii osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

komunikacji miejskiej na wszystkich liniach – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.  

§ 3. Traci moc uchwała: - Uchwała Nr XXVII/138/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14.02.2008r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej 

w Kętrzynie.  

§ 4. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie  

Halina Krystyna Piasecka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 września 2012 r.

Poz. 2525



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/12 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

CENY URZĘDOWE I OPŁATY za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie 

miasta Kętrzyna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Kętrzyn.  

§ 1.  

 Ceny biletu 

1. Bilety jednorazowe za korzystanie z komunikacji miejskiej  normalny ulgowy 

a) w granicach administracyjnych miasta  2,00 1,00 

b) poza granicami administracyjnymi miasta  3,00 1,50 

2. Bilet kupiony u kierowcy    

a) w granicach administracyjnych miasta  2,00 1,00 

b) poza granicami administracyjnymi miasta  3,00 1,50 

§ 2.  

 Ceny biletu 

Bilety miesięczne  normalny ulgowy 

a) na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta  70,00 35,00 

b) bilet miesięczny na wszystkie linie  100,00 50,00 

§ 3. 1. Opłacie w cenie równej biletowi normalnemu danej linii podlega przewóz bagażu przekraczającego 

wymiary 20 cm x 40 cm x 60 cm lub o długości przekraczającej 1 m oraz:  

- wózków dziecięcych,  

- psa w kagańcu trzymanego na smyczy.  

2. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczający rozmiarów i długości ustalonych w ust. 1, 

wózki dziecięce składane (w stanie złożonym), wózki dziecięce z dziećmi do lat 4, także małe zwierzęta np. 

psy, koty na rękach nie podlegają opłacie, o której mowa w ust. 1.  

§ 4. 1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu na wszystkich liniach komunikacji miejskiej 

wynosi 100,00 zł.  

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego 

albo ulgowego przejazdu wynosi 80,00 zł.  

3. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu bez ważnej opłaty (jeżeli ten bagaż nie spełnia warunków 

zawartych w § 3) wynosi 40,00 zł  

4. Opłata dodatkowa za przewóz zwierząt i rzeczy, za przewóz których musi być zgodnie z § 3 uiszczona 

opłata, bez uiszczenia tej opłaty wynosi 40,00 zł.  

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 

wynosi 40,00 zł.  

6. Opłata dodatkowa za zjazd autobusu z linii do komendy policji z winy pasażera wynosi 300,00 zł.  

7. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% opłat 

ustalonych w § 4 ust. 1 do 6.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/202/12 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ RODZAJE DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCE W/W 

UPRAWNIENIA.  

§ 1. Ustala się następujące uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na 

wszystkich liniach oraz rodzaje dokumentów poświadczające w/w uprawnienia:  

Lp.  Przejazd bezpłatny  Dokument potwierdzający uprawnienie  

1  Dzieci dla lat 4  Dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka  

2  Uczniowie szkół specjalnych (dzieci 

niepełnosprawne) i towarzyszący im 

opiekunowie  

Ważna legitymacja szkoły oraz dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub 

niepełnosprawności  

3  Osoby, które ukończyły 70 lat  Dokument umożliwiający tożsamość i umożliwiający stwierdzenie wieku  

4  Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidztwa, osoby 

całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej 

egzystencji, osoby o stopniu niepełnosprawności 

znacznym i towarzyszący im opiekunowie  

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do 

pracy i samodzielnej egzystencji (legitymacja I grupy) lub orzeczenie 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności wraz z innym dokumentem 

ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość  

5  Ociemniali i niewidomi oraz towarzyszący im 

przewodnicy  

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności spowodowany narządem 

wzroku, określony odpowiednim kodem, wraz z innym dokumentem ze 

zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w przypadku przewodników wskazanie 

przez ociemniałego  

6  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I, II i III 

stopnia  

Ważna legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi  

§ 2. Ustala się następujące uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na 

wszystkich liniach oraz rodzaje dokumentów poświadczające w/w uprawnienia:  

Lp.  Ulgowy - 50%  Dokument potwierdzający uprawnienie  

1  Dzieci powyżej lat 4 do czasu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego  Dokument umożliwiający stwierdzenie wieku 

dziecka  

2  Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat nieobjęte obowiązkiem szkolnym 

wskutek choroby lub niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie  

Zaświadczenie stwierdzające fakt inwalidztwa 

lub niepełnosprawności, dokument 

umożliwiający stwierdzenie wieku  

3  Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązku szkolnego do ukończenia 

gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 

25 roku życia  

Legitymacja szkolna  

4  Studenci szkół wyższych  Legitymacja studencka  

5  Emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy, ich współmałżonkowie, na 

których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne, przed ukończeniem 70 

roku życia  

Dokument umożliwiający stwierdzenie 

tożsamości oraz legitymacja emeryta lub 

rencisty wraz z decyzją o przyznaniu zasiłku  
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