
UCHWAŁA  Nr   18 / 16

Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 19 grudnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 21/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia  cen za usługi
przewozowe publicznego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejski Zakład

Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.  poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn, określenia 
uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz wysokości opłat 

dodatkowych związanych z tym przewozem.

Na podstawie § 5 ust. 2 lit. a) regulaminu Zarządu miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie
Sp. Z o.o. uchwala się, co następuje:

§ 1

W  Uchwale  Nr  21/11  Zarządu  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  w  Krotoszynie  spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia  16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia  cen za usługi
przewozowe  publicznego  transportu  zbiorowego  wykonywanego  przez  Miejski  Zakład
Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.  poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn, określenia uprawnień
do  korzystania  z  bezpłatnych  i  ulgowych  przejazdów  oraz  wysokości  opłat  dodatkowych
związanych z tym przewozem wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „CENY BILETÓW ZA PRZEWÓZ” w ust. 1 dodaje się pkt 3) i  4) ,  który
otrzymuje brzmienie :

„ 3) Dla linii „Z-2”, „Z-3” i „Z-4” – bilet jednorazowy normalny:
a) w strefie I od 0 km do 33 km w wysokości 5,00 zł

„ 4) Dla linii „Z-2”, „Z-3” i „Z-4” –   imienny bilet miesięczny normalny:
a) w strefie I od 0 km do 33 km w wysokości 284,00 zł

2. W  §  1  „CENY  BILETÓW  ZA  PRZEWÓZ”  dodaje  się  ust.  7,  który  otrzymuje
brzmienie:

„ 7. Cennik  biletów  komunikacji  publicznej  na  terenie  Gminy  Zduny  dla  linii  
„Z-2”, „Z-3” i „Z-4”  z uwzględnieniem ulg zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały”. 

Załącznik Nr 5  - stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. W § 3 „STREFY W KOMUNIKACJI” w ust. 2 dodaje się pkt. 11, który otrzymuje
brzmienie:

„ 11) Strefa I dla linii „Z-2”, „Z-3” i „Z-4” – ze Zdun do miejscowości Baszków, Bestwin,
Chachalnia, Dziewiąte, Konarzew, Perzyce, Piaski, Rochy, Ruda, Siejew.”



4. W § 4 „ULGI W PRZEJAZDACH” dodaje się ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

„ 11. Do ulgi 100 % w przejazdach na terenie Gminy Zduny dla linii „Z-2”, „Z-3” i „Z-4”
uprawnieni są:
1) Opiekunowie uczniów w czasie przewozu do szkół z uwzględnieniem przepisów ustawy

z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  –  dotyczy  tylko  imiennych  biletów
miesięcznych; 

2) Dzieci  w wieku powyżej  4  lat  do  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, jeżeli nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – dotyczy tylko imiennych biletów miesięcznych; 

3) Dzieci  i  młodzież  w  okresie  od  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego  rocznego
przygotowania  przedszkolnego  do ukończenia  gimnazjum,  szkoły  ponadpodstawowej
lub  ponadgimnazjalnej  –  publicznej  lub  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, jeżeli nie podlegają przepisom
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dotyczy tylko imiennych biletów
miesięcznych. 

5. W § 4 „ULGI W PRZEJAZDACH” dodaje się ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„12.  Do ulgi 60 % w przejazdach na terenie Gminy Zduny dla linii „Z-2”, „Z-3” i „Z-4”
uprawnieni są:
1) Wszyscy pasażerowie z wyjątkiem :

a) Dzieci w wieku do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego
siedzenia (100 % ulgi);

b) Funkcjonariusze Straży Granicznej  w czasie  wykonywania czynności  służbowych
związanych  z  zapobieganiem  i  przeciwdziałaniem  nielegalnej  migracji,
realizowanych  na  szlakach  komunikacyjnych  o  szczególnym  znaczeniu
międzynarodowym ( 100 % ulgi);

c) Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie
niezdolnej do samodzielnej egzystencji ( 95 % ulgi);

d) Przewodnik  lub  opiekun  inwalidy  wojennego  lub  wojskowego  zaliczanego  do  I
grupy inwalidztwa ( 95 % ulgi);

e) Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji ( 93 % ulgi);
f) Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności

służbowych  związanych  z  ochroną  granicy  państwowej,  a  także  w  czasie
konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności
związanych z kontrolą ruchu granicznego ( 78% ulgi);

g) Funkcjonariusze  celni  w  czasie  wykonywania  czynności  służbowych  kontroli
określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z
2016 poz.1799 ze zm.) – ( 78 % ulgi);

h) Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub  chronionego  mienia,  przewożenia  poczty  specjalnej,  służby  patrolowej  oraz
udzielania  pomocy  lub  asystowania  przy  czynnościach  organów  egzekucyjnych  
( 78 % ulgi);

i) Żołnierze  Żandarmerii  Wojskowej  oraz  wojskowych  organów  porządkowych
wykonujący  czynności  urzędowe  patrolowania  i  inne  czynności  służbowe  w
środkach transportu ( 78 % ulgi);

j) Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna – wyłącznie na trasie
przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły
wyższej,  placówki  opiekuńczo-wychowawczej,  specjalnego  ośrodka  szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego
dzieciom i młodzieży spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego,  domu  pomocy  społecznej,  ośrodka  wsparcia,



zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem ( 78 % ulgi);

k) Jedno  z  rodziców  lub  opiekun  dzieci  i  młodzieży  dotkniętej  inwalidztwem  lub
niepełnosprawnej- wyłącznie na trasie jak wyżej ( 78% ulgi);

l) Żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej
i  nadterminowej,  oraz  osoby  spełniające  obowiązek  tej  służby  w  formach
równoległych ( 78 % ulgi);

m) Cywilne  niewidome  ofiary  działań  wojennych  uznane  za  osoby  niezdolne  do
samodzielnej egzystencji ( 78 % ulgi);

n) Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do I grupy inwalidztwa ( 78 % ulgi);

 – przy zakupie biletu jednorazowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 18/16 z  dnia 19 grudnia 2016 r.

„Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 21/11
z dnia 16 grudnia 2011 r.”

Ceny biletów komunikacji publicznej na terenie Gminy Zduny 
Dla linii „Z-2”, „Z-3” i „Z-4”

z uwzględnieniem ulg

1. Ceny biletów jednorazowych – 

Strefa
Cena
biletu

normalnego

Cena biletu ulgowego wg zniżki
Z ulgą
95%

Z ulgą
93%

Z ulgą
78%

Z ulgą 
60 %*

I strefa Od  0 km do 33 km 5,00 0,25 0,35 1,10 2,00

* ulga handlowa ustalona przez Zarząd Spółki MZK w Krotoszynie w porozumieniu 
z Burmistrzem Zdun

2. Ceny biletów miesięcznych – imiennych

Strefa Cena biletu
normalnego

Cena biletu ulgowego wg zniżki
Z ulgą
100%*

Z ulgą
93%

Z ulgą
78%

Z ulgą
51% 

Z ulgą
49%

Z ulgą
33%

I strefa od 0 km do 33 km 284,00 0,00 19,88 62,48 139,16 144,84 190,28

* ulga handlowa ustalona przez Zarząd Spółki MZK w Krotoszynie w porozumieniu 
z Burmistrzem Zdun


