UCHWAŁA NR XLIV/488/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2005 r.
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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 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 poz. 1759 i z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050, z 2002r. nr 144
poz.1204,z 2003r. nr 137 poz.1302 oraz z 2004r. nr 96 poz.959, nr 210 poz. 2135) oraz art.
34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U z 2000 roku nr
50, poz. 601, z 2001 roku, 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 oraz z 2004r. nr 97 poz.962, nr 160 poz. 1678,
nr 281 poz. 2780) na wniosek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/305/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji
miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2004r. Nr 245, poz. 3472
z późniejszymi zmianami ) wprowadza się następującą zmianę:
- Załącznik Nr 2 do uchwały pn. „Cennik opłat za przejazdy osób środkami komunikacji
miejskiej Ostrowcu Świętokrzyskim” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§3
ogłoszeniu w Dzienniku

1. Uchwała podlega
Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej oraz
zostanie rozplakatowana w autobusach komunikacji miejskiej i punktach
sprzedaży biletów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z początkiem miesiąca kalendarzowego następującego po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/488/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2005 r.

Cennik opłat za przejazdy osób
środkami komunikacji miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

w granicach administracyjnych
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Bilet jednorazowy specjalny
sprzedawany przez kierowcę z kasy fiskalnej

Normalny

Ulgowy samorządowy

1,90 zł

1,30 zł
2,10 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 7%
1. Obowiązują tylko bilety z nadrukiem: MPK Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Kierowca sprzedaje tylko bilety specjalne jednorazowe z kasy fiskalnej o nominale 2,10 zł.
3. Opłata bagażowa za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary: 60 x 40 x 20 cm
oraz za przewóz psa (z wyjątkiem trzymanego na ręce) wynosi równowartość biletu
jednorazowego normalnego.

4. Przewóz wózków z dziećmi nie podlega żadnej opłacie.
5. Dziecko przewożone w wózku dziecięcym musi być w czasie jazdy zabezpieczone przed
wypadnięciem.
6. Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Nie dotyczy to

biletów uzupełniających stosowanych wyłącznie przy zmianach cen biletów.
Opłata dodatkowa:
- Za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi – 80,00

-

zł

Za brak biletu na bagaż lub psa – 32,00 zł
Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu
bez uzasadnionej przyczyny - 190,00zł

