UCHWAŁA NR VI/SLII/304/14
RADY MIASTA WAŁCZ
z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółkę
z o.o. w Wałczu.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art.34a ust.2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173; ze zmianami: Dz.U. z 2012 r. poz.
1529; Dz.U. z 2013 r. poz. 1014; Dz.U. z 2014 r. poz. 1051), art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art.15 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13; ze zmianami: Dz.U.
z 2011 r. Nr 228 poz. 1368; Dz.U. z 2014 r. poz. 423, poz. 915) Rada Miasta Wałcz uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące rodzaje biletów i opłaty (ceny biletów) za publiczny przewóz osób autobusami
komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Wałcza:
1) cena biletu jednorazowego za przewóz osób wynosi:
a) biletu normalnego - 2,80 zł,
b) biletu ulgowego - 1,40 zł, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) cena biletu jednorazowego za przewóz osób nabywanego w punktach dystrybucyjnych
przedsprzedaży wynosi:
a) biletu normalnego - 2,60 zł,
b) biletu ulgowego - 1,30 zł;
3) cena biletu okresowego miesięcznego o niekontrolowanej ilości przejazdów wynosi:
a) sieciowego imiennego:
- biletu normalnego - 80,00 zł,
- - biletu ulgowego - 40,00 zł;
b) sieciowego imiennego ważnego od poniedziałku do piątku:
- biletu normalnego - 70,00 zł,
- - biletu ulgowego - 35,00 zł;
c) sieciowego na okaziciela ważnego cały tydzień - 110,00 zł.
§ 2. 1. Ustanawia się następujące kategorie osób uprawnionych do ulg przy przejazdach autobusami
komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Wałcza:
1) uprawnieni do ulgi 100% (przejazdów bezpłatnych):
a) dzieci do 4 roku życia,
b) osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do I grupy
inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdololności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz
z opiekunem lub przewodnikiem,
c) osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia zamieszkałe na terenie
powiatu wałeckiego,
d) osoby posiadające tytuł ,,Honorowego Obywatela miasta Wałcza”,
e) osoby, które ukończyły 70 rok życia,
f) osoby ociemniałe i niesłyszące legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy;
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2) uprawnieni do ulgi 50%:
a) dzieci od czwartego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia,
c) osoby nieme legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do
II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
d) emeryci i renciści.
2. Uprawnienie do ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej przysługuje również innym
osobom niewymienionym w ust.1, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów szczególnych.
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z przejazdów ulgowych jest posiadanie dokumentu
poświadczającego uprawnienie do odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
§ 3. 1. Ustala się wysokość opłat dodatkowych, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego
normalnego w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego biletu,
2) jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi,
3) jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej
przyczyny.
2. W przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu, o którym mowa
w ust.1 pkt 2, pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % nałożonej opłaty dodatkowej.
3. Opłatę dodatkową uiszczoną gotówką na miejscu lub w terminie 7 dni od daty przewozu obniża się o 30%.
§ 4. Traci moc uchwała Nr V/sIX/72/07 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wysokości
opłat za usługi przewozowe świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółkę z o.o. w Wałczu, zmieniona
uchwałami Rady Miasta w Wałczu Nr V/sX/92/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr V/sXXII/209/08 z dnia 26 sierpnia
2008 r. i Uchwałą Nr VI/SXIX/119/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Wałcz
Bożena Terefenko
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