UCHWAŁA NR XI/100/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych
i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80
poz.717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167, z 2005r. Nr
172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r.
Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675
oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113) art. 8 ust. 1 i art.9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97
poz. 1050, z 2002r. Nr 144 poz.1204, z 2003r. Nr 137 poz.1302, z 2004r. Nr 96 poz.959, Nr 210
poz. 2135 z 2007r. Nr 166 poz. 1172, z 2008r. Nr 157 poz. 976, z 2009r. Nr 118 poz. 989, z 2010r.
Nr 107 poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 33 a ust3 i art. 34 a ust. 2
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, z 2001r.,
Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz.1112, z 2003r. Nr 149 poz.1452, Nr 211
poz. 2049, z 2004r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281 poz. 2780, z 2006r. Nr 133 poz. 935,
z 2008r. Nr 219 poz. 1408, z 2009r. Nr 92 poz. 753 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13), art. 46 ust. 1 pkt
6), 9) lit „c”, 10) i 11) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. Nr 5, poz.13) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1
Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującej wysokości:
1) 2,30 zł - bilet jednorazowy normalny.
2) 1,60 zł - bilet jednorazowy ulgowy samorządowy.
3) 2,70 zł - bilet czasowy 30-minutowy.
4) 6,00 zł - bilet czasowy 24-godzinny.
Ceny zawierają podatek VAT.
§2
Ustala się zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
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§4
Tracą moc:
1) uchwała Nr L/560/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen
za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2) uchwała Nr LVII/662/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2006r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
3) uchwała Nr XVII/221/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
4) uchwała Nr XXII/294/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

§5
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej oraz zostanie
rozplakatowana w autobusach komunikacji miejskiej i punktach sprzedaŜy biletów.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z początkiem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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Załącznik
do uchwały Nr XI/100/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2011r.

ZASADY SYSTEMU TARYFOWEGO I OPŁAT ZA PRZEJAZDY, UPRAWNIEŃ DO
ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W ZAKRESIE PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Rozdział I
RODZAJE LINII KOMUNIKACYJNYCH, OPŁAT I BILETÓW
§1
Ustala się następujące rodzaje linii komunikacyjnych:
1) miejskie - przebiegające w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Św.
2) specjalne:
a) rekreacyjne – uruchamiane w sezonie na terenie miasta,
b) okolicznościowe – uruchamiane doraźnie na terenie miasta w dni waŜniejszych imprez, świąt
i uroczystości.
3) uzupełniające – linie kursujące do innych gmin, jeśli zostało zawarte porozumienie lub został
utworzony związek międzygminny.
§2
Obowiązują następujące rodzaje opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej:
1) miejska - stosowana na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta, niezaleŜnie od
długości przejazdu. Obowiązują opłaty normalne i ulgowe.
2) miejska czasowa - stosowana podczas sprzedaŜy biletów u kierowców autobusów, na
wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta, niezaleŜnie od długości przejazdu. Bez
względu na uprawnienia pasaŜerów do zniŜek obowiązuje wyłącznie opłata normalna.
3) rekreacyjno – okolicznościowa – stosowana na liniach specjalnych ustalana na zasadzie pełnej
rentowności przewozów. Obowiązują tylko opłaty normalne.
4) bagaŜowa – stosowana na liniach miejskich, i specjalnych za przewóz bagaŜu ręcznego
przekraczającego wymiary 60 x 40 x 20 cm i/lub zwierząt (za wyjątkiem zwierząt trzymanych na
rękach) w wysokości odpowiadającej opłacie za bilet jednorazowy normalny.
5) dodatkowa – za przejazd osoby bez waŜnego biletu lub przewóz bez biletu bagaŜu albo
zwierząt.
6) manipulacyjna – za brak w trakcie kontroli biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego
do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.
7) specjalna - za spowodowanie przez podróŜnego zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
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§3
Przy przewozach obowiązują następujące rodzaje biletów za przejazdy środkami komunikacji
miejskiej:
1) jednorazowe dotyczące podróŜowania w granicach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
a) normalne - w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Św. i na linie specjalne,
b) ulgowe samorządowe - w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Św. dla pasaŜerów
uprawnionych do ulg uchwalonych przez Radę Miasta Ostrowca Św.,
c) ulgowe wynikające z przepisów ustaw.
2) jednorazowe dotyczące podróŜowania poza granicami administracyjnymi miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego:
a) normalne,
b) ulgowe samorządowe,
c) ulgowe wynikające z przepisów ustaw.
3) czasowe.
4) karnety. Cena karnetu nie moŜe być wyŜsza niŜ ilość biletów w karnecie x odpowiednia cena
biletu.
5) pozostałe: okresowe trasowane, okresowe sieciowe. Cena biletu okresowego nie moŜe być
wyŜsza niŜ ilość dni (odpowiednio: roboczych lub kalendarzowych) waŜności biletu x cena biletu
normalnego jednorazowego pomnoŜona razy dwa.
Rozdział II
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z JEDNORAZOWYCH ULGOWYCH
PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I WYMAGANE DOKUMENTY

§4
Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na bilety jednorazowe uprawnione są osoby
naleŜące do niŜej wymienionych grup:
1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (zawodowych i średnich)
oraz policealnych, społecznych i prywatnych działających w oparciu o zezwolenie Ministra
Edukacji Narodowej, do 24 roku Ŝycia – na podstawie waŜnej legitymacji szkolnej wg wzoru
ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
2) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy, powodującym zawieszenie świadczeń
emerytalnych lub rentowych oraz ich współmałŜonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują
zasiłek pielęgnacyjny, przed ukończeniem 75 roku Ŝycia na podstawie: odcinka emerytury, renty
lub legitymacji emeryta, rencisty wraz z dowodem osobistym, a współmałŜonkowie na podstawie
zaświadczenia ZUS emeryta lub rencisty oraz własnego dowodu osobistego.
3) dzieci w wieku powyŜej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka matki, ojca bądź
osoby będącej opiekunem w czasie przejazdu.
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Rozdział III
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I WYMAGANE DOKUMENTY
§5
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są pasaŜerowie, naleŜący do
którejkolwiek z niŜej wymienionych grup:
Ulgi uchwalone przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
1) pasaŜerowie, którzy ukończyli 75 rok Ŝycia, na podstawie dowodu osobistego.
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
równowaŜne oraz ich opiekunowie towarzyszący im w czasie przejazdu, na podstawie orzeczenia
organu uprawniającego, legitymacji wydanej przez uprawniony organ.
3) niewidomi i ociemniali na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych
wraz z dowodem osobistym oraz legitymujący się wpisem symbolu 04-O oraz towarzyszący im
w czasie przejazdu przewodnicy, którzy ukończyli 13 lat, albo pies przewodnik.
4) dzieci w wieku do lat 4 – na podstawie oświadczenia o wieku dziecka, osoby będącej opiekunem
w czasie przejazdu, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do
siedzenia.
5) dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna do ukończenia 16 roku Ŝycia, legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności zawierającym wskazanie co do konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji
lub wskazanie co do stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
6) jeden pełnoletni opiekun towarzyszący podczas przejazdu dziecku niepełnosprawnemu, o którym
mowa w ust.5, na podstawie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności zawierającego wskazanie
wymienione w ust.5.
7) przewóz wózków z dziećmi.
8) honorowi krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi, na podstawie legitymacji
honorowego dawcy, potwierdzającą ilość oddanej krwi, wraz z dowodem osobistym.
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Rozdział IV
OPŁATA DODATKOWA, MANIPULACYJNA I SPECJALNA
§6
1) PasaŜer, który w czasie kontroli nie posiada waŜnego biletu, o którym mowa w § 3 za bagaŜ i/lub
zwierzęta, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty właściwej za przewóz oraz opłaty dodatkowej,
stanowiącej:
- 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego za brak waŜnego biletu przy
przejeździe osób,
- 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego za brak waŜnego biletu przy
przewozie bagaŜu i zwierząt.
2) PasaŜer, który w czasie kontroli nie moŜe okazać waŜnego biletu miesięcznego lub dokumentu
uprawniającego do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
dodatkowej, stanowiącej 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
3) JeŜeli w ciągu 7 dni (licząc od dnia przewozu) pasaŜer przedłoŜy w dziale kontroli biletów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski waŜny
bilet miesięczny lub waŜny dokument uprawniający do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu, to
opłata dodatkowa zostaje umorzona, a pasaŜer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty właściwej za
przewóz oraz opłaty manipulacyjnej, wynoszącej 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób
określony w ust.2.
4) Za spowodowanie przez podróŜnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej, wynoszącej 150-krotność
ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
5) PasaŜerowi, który odstąpił od realizacji biletu okresowego przysługuje zwrot naleŜności
stosownych do niewykorzystanego świadczenia przewozowego z uwzględnieniem potrącenia
równowartości kwoty wynikającej z iloczynu ilości dni objętych biletem okresowym x 2 x opłata za
bilet jednorazowy odpowiedni na danej linii przy uwzględnieniu uprawnień do ulg. Potrącenia nie
stosuje się, jeŜeli podróŜny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie
przewoźnika.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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