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UCHWAŁA NR XLIX/394/2014
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art. 11 oraz
art. 34a ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, zm. poz. 1529
i z 2013 r. poz. 1014), art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm. Nr 228, poz. 1368), art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318), art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia warunków realizacji Porozumienia międzygminnego z dnia 24 grudnia 2013 r.
zawartego pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje ustala się:
1) opłaty (ceny biletów) za usługi przewozowe, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) opłaty dodatkowe za niedopełnienie obowiązków wynikających z „Regulaminu przewozów osób i rzeczy
autobusami Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Świnoujściu”, których wykaz określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego na trasie
Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście organizowanego przez Miasto Świnoujście, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz opłat (cen biletów) za usługi przewozowe, wykaz opłat dodatkowych oraz wykaz uprawnień do
przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście Międzyzdroje - Świnoujście organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o.
w Świnoujściu oraz w autobusach obsługujących w/w trasę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Sujka
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/394/2014
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 23 stycznia 2014 r.

OPŁATY ZA PRZEJAZDY
W POJAZDACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA TRASIE ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – ŚWINOUJŚCIE
ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE
I REALIZOWANEGO PRZEZ OPERATOTA KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ „KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ” sp. z o.o.
w ŚWINOUJŚCIU

Opłaty (ceny biletów) za usługi przewozowe świadczone przez „Komunikację Autobusową” Sp. z o.o. w
Świnoujściu na linii autobusowej
na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście przedstawia
poniższa tabela.
Trasa

Świnoujście

-

-

Bilet jednorazowy
w zł
normalny ulgowy
ulgowy
ze zniżką ze zniżką
50%
do 50%

Bilet
miesięczny
w zł
normalny
ulgowy

Lubiewo PKP
Międzyzdroje

Międzyzdroje

- Przytór PKP
- Świnoujście Odra
- Świnoujście

6,00

4,00

3,00

150,00

75,00

Świnoujście

- Przystań Żeglarska
w Łunowie

4,50

3,00

2,25

-------

-----

Świnoujście

- Łunowo-Przytór

Przytór-Łunowo

- Przystań Żeglarska
w Łunowie
- Lubiewo PKP
- Międzyzdroje

3,00

1,50

1,50

------

-----

3,00

1,50

1,50

------

-----

Międzyzdroje

- Łunowo –Przytór

Po Międzyzdrojach
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/394/2014
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 23 stycznia 2014 r.
I.

Opłaty dodatkowe do przewozów lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez
Gminę Miasto Świnoujście i realizowanego przez operatora komunikacji miejskiej
„Komunikację Autobusową” sp. z o.o.
w Świnoujściu na trasie Świnoujście Międzyzdroje – Świnoujście przedstawia poniższa tabela:

Lp.

1.

2.

3.

4.

II.
III.
IV.

V.

Wyszczególnienie

Taryfa opłat
dodatkowych
w zł

za niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych
z tytułu przewozu osób – braku ważnego biletu (50-krotność
ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego)

130,00

za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego (40-krotność ceny
najtańszego biletu jednorazowego normalnego)

104,00

za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka
transportu zwierząt i rzeczy (20-krotność ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego)

52,00

za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny (150krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego)

390,00

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej (wyszczególnionej w pozycjach 1-3 powyższej
tabeli) u kontrolera - natychmiast po jej wystawieniu - wysokość tej opłaty obniża się o
50%.
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej (wyszczególnionej w pozycjach 1-3 powyższej
tabeli) w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia wysokość tej opłaty obniża się o 30%.
W przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej (wyszczególnionej w pozycjach 1-3
powyższej tabeli) – nalicza się opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % nałożonej opłaty
dodatkowej - na pokrycie kosztów ponoszonych przez przewoźnika (za czynności
związane z anulowaniem opłaty).
W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej wyszczególnionej w pozycji 4 powyższej tabeli
– nie stosuje się w/w obniżek.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/394/2014
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 23 stycznia 2014 r.

WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
AUTOBUSAMI „KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ” sp. z o.o. w ŚWINOUJŚCIU
NA TRASIE ŚWINOUJŚCIE - MIĘDZYZDROJE - ŚWINOUJŚCIE
§1
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na trasie
Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście obsługiwanej przez „Komunikację Autobusową” sp.
z o.o. w Świnoujściu uprawnieni są:
1. Na podstawie ustaw, rozporządzeń:
a)
posłowie na Sejm i senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji,
b)
inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego
(wojskowego) - I grupa oraz pełnoletni opiekun tej osoby.
2. Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście:
a) dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka (o ile nie
korzysta z oddzielnego miejsca) oraz wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci
do lat 4 (ograniczenie wieku 4 lat nie dotyczy przypadku, gdy w zwykłym wózku
dziecięcym przewożone jest dziecko starsze niepełnosprawne),
b) osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu tożsamości,
c) osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne w stopniu
znacznym wraz z opiekunem na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dawni inwalidzi I grupy),
d) osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji
Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych,
e) osoby z upośledzeniem umysłowym wraz z opiekunem na podstawie ważnej legitymacji
wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dzieci i
młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji,
zaświadczeń wystawionych przez stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz pomocy
osobom upośledzonym lub niepełnosprawnym,
§2
Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką 50 % pojazdami lokalnego transportu
zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście obsługiwanej przez „Komunikację
Autobusową” sp. z o.o. w Świnoujściu uprawnieni są:
1. Na podstawie ustaw i rozporządzeń:
a)
studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,
b)
kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
2. Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście:
a) uczniowie
szkół
dziennych
(stacjonarnych):
podstawowych,
gimnazjów,
ponadgimnazjalnych i policealnych wyłącznie na podstawie biletu miesięcznego oraz
ważnej legitymacji szkolnej,
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Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką do 50 % pojazdami lokalnego transportu
zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście obsługiwanej przez „Komunikację
Autobusową” sp. z o.o. w Świnoujściu uprawnieni są:
1. Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście.:
a) uczniowie
szkół
dziennych
(stacjonarnych):
podstawowych,
gimnazjów,
ponadgimnazjalnych i policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
b) dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
c) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłek rodzinny na
podstawie legitymacji, zaświadczenia, decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego okazanych
wraz z dowodem tożsamości,
d) kobiety w ciąży za okazaniem zaświadczenia lekarskiego,
e) uczniowie szkół specjalnych na podstawie legitymacji szkół,
f) członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - na podstawie
legitymacji członka stowarzyszenia okazanej wraz z dowodem tożsamości,
g) członkowie Związku Sybiraków na podstawie legitymacji członka związku okazanej wraz z
dowodem tożsamości,
h) krwiodawcy zamieszkali na terenie Świnoujścia i Międzyzdrojów dysponujący
zaświadczeniem potwierdzającym zdanie co najmniej 15 litrów krwi – na podstawie
legitymacji uprawniającej do bezpłatnego przejazdu autobusami „Komunikacji
Autobusowej” sp. z o.o. w Świnoujściu, wydanej przez Prezydenta Miasta Świnoujście lub
Burmistrza Międzyzdrojów.
i) pracownicy „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o. w Świnoujściu.
§3
1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych uprawnieni są obywatele

Rzeczpospolitej Polskiej (RP) za okazaniem dokumentów uprawniających wydanych
przez właściwe urzędy RP.
2. Opiekunem osób niepełnosprawnych i dotkniętych inwalidztwem wymienionych w niniejszych
przepisach może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego
inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas
podróży.

