
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/230/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

wykonywane na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm. ) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 8)  Rada Miejska w Krotoszynie  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym wykonywane 

na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn: 

1) w obrębie miasta - strefa M : 

a) bilet jednorazowy w wysokości 2,80 zł, 

b) bilet jednomiesięczny w wysokości 75,00 zł, 

2) poza granicami miasta – bilet jednorazowy: 

a) w I strefie  do 5 km w wysokości 3,60 zł, 

b) w II strefie od 5 km do 10 km w wysokości 4,00 zł, 

c) w III strefie od 10 km do 15 km w wysokości 5,30 zł, 

d) w IV strefie od 15 km do 20 km w wysokości 5,70 zł, 

3) poza granicami miasta - bilet jednomiesięczny: 

a) w I strefie do 5 km w wysokości 100,00 zł, 

b) w II strefie od 5 km do 10 km w wysokości 115,00 zł, 

c) w III strefie od 10 km do 15 km w wysokości 155,00 zł, 

d) w IV strefie od 15 km do 20 km w wysokości 160,00 zł. 

2. Cena biletu miesięcznego jednokierunkowego wynosi 50% ceny biletu miesięcznego odpowiednio 

w danej strefie. 

3. Wprowadza się dodatkowo następujące rodzaje biletów miesięcznych: dwumiesięczne, trzymiesięczne, 

czteromiesięczne, pięciomiesięczne i sześciomiesięczne, których cena jest wielokrotnością ceny biletu 

jednomiesięcznego. 

4. Przez użyte w ust. 1 określenie „strefa I, II, III, IV” należy rozumieć odległość w km od przystanku 

początkowego do przystanku docelowego. 
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5. Ceny biletów zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, której wysokość określają odrębne 

przepisy. 

§ 2. 1. Do bezpłatnych przejazdów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 

1) dziecko do lat 4, 

2) osoba, która ukończyła 65 rok życia, 

3) osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, 

4) osoba niewidoma lub ociemniała, 

5) opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, 

6) przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej, 

7) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, 

8) opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, 

9) zasłużony honorowy dawca krwi, 

10) umundurowani funkcjonariusze: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, 

funkcjonariusz celny - tylko w czasie wykonywania czynności służbowych. 

2. Do bezpłatnych przejazdów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w okresie wakacji letnich uprawnieni 

są dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat. 

3. Opłacie za przewóz rzeczy i zwierząt nie podlegają: 

1) wózki inwalidzkie, 

2) wózki dziecięce, 

3) psy przewodnicy osób niewidomych. 

§ 3. 1. Do 49 % ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn 

uprawnieni są: dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat - dotyczy biletów miesięcznych. 

2. Do 37 % ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn 

uprawnieni są: 

1) dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat - dotyczy biletów jednorazowych, 

2) dziecko powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

3) emeryt lub rencista. 

§ 4. Ceny biletów komunikacji publicznej z uwzględnieniem ulg zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

Załącznik nie obejmuje ulg wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 5. Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych zobowiązani są wykazać uprawnienie 

dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość i tytuł uprawnienia. W przypadku dzieci w wieku do 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wystarczające jest oświadczenie rodzica lub opiekuna. 

§ 6. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 

normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób: 

1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, 

2) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

3) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za 

zabranie ze sobą do środka transportu: 

a) rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu, 

b) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - 

bez zachowania tych warunków, 
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4) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu bez uzasadnionej przyczyny. 

2. Cena biletu za przewóz zwierząt wynosi wartość biletu jednorazowego danej strefy. 

3. Cena biletu za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60x40x20 cm wynosi wartość biletu 

jednorazowego danej strefy. 

4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

dnia powstania obowiązku jej zapłaty wysokość opłaty dodatkowej obniża się   o 30%. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIX/394/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego wykonywane 

na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

  

 Przewodnicząca Rady 

(-) Anna Sikora 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/230/2020 

Rady Miejskiej w Krotoszynie 

z dnia 29 października 2020 r. 

 

Ceny biletów komunikacji publicznej z uwzględnieniem ulg: 

 

1. Ceny biletów jednorazowych: 

Strefa Cena biletu normalnego 
Cena biletu z ulgą                

37 % 

Cena biletu z ulgą                 

50 % 

M - strefa miejska  2,80 zł 1,80 zł 1,40 zł 

I   - strefa do 5 km 3,60 zł 2,30 zł 1,80 zł 

II  - strefa 5-10 km 4,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 

III - strefa 10-15 km 5,30 zł 3,30 zł 2,65 zł 

IV - strefa 15-20 km 5,70 zł 3,60 zł 2,85 zł 

2. Ceny biletów jednomiesięcznych: 

Strefa 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu ulgowego według zniżki 

z ulgą 37 % z ulgą 49 % z ulgą 50 % 

M - strefa miejska  75,00 zł 47,25 zł 38,25 zł 37,50 zł 

I   - strefa do 5 km 100,00 zł 63,00 zł 51,00 zł 50,00 zł 

II  - strefa 5-10 km 115,00 zł 72,45 zł 58,65 zł 57,50 zł 

III - strefa 10-15 km 155,00 zł 97,65 zł 79,05 zł 77,50 zł 

IV - strefa 15-20 km 160,00 zł 100,80 zł 81,60 zł 80,00 zł 

3. Ceny biletów dwumiesięcznych: 

Strefa 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu ulgowego według zniżki 

z ulgą 37 % z ulgą 49 % z ulgą 50 % 

M - strefa miejska  150,00 zł 94,50 zł 76,50 zł 75,00 zł 

I   - strefa do 5 km 200,00 zł 126,00 zł 102,00 zł 100,00 zł 

II  - strefa 5-10 km 230,00 zł 144,90 zł 117,30 zł 115,00 zł 

III - strefa 10-15 km 310,00 zł 195,30 zł 158,10 zł 155,00 zł 

IV - strefa 15-20 km 320,00 zł 201,60 zł 163,20 zł 160,00 zł 

4. Ceny biletów trzymiesięcznych: 

Strefa 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu ulgowego według zniżki 

z ulgą 37 % z ulgą 49 % z ulgą 50 % 

M - strefa miejska  225,00 zł 141,75 zł 114,75 zł 112,50 zł 

I   - strefa do 5 km 300,00 zł 189,00 zł 153,00 zł 150,00 zł 

II  - strefa 5-10 km 345,00 zł 217,35 zł 175,95 zł 172,50 zł 

III - strefa 10-15 km 465,00 zł 292,95 zł 237,15 zł 232,50 zł 

IV - strefa 15-20 km 480,00 zł 302,40 zł 244,80 zł 240,00 zł 

5. Ceny biletów czteromiesięcznych: 

Strefa 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu ulgowego według zniżki 

z ulgą 37 % z ulgą 49 % z ulgą 50 % 

M - strefa miejska  300,00 zł 189,00 zł 153,00 zł 150,00 zł 

I   - strefa do 5 km 400,00 zł 252,00 zł 204,00 zł 200,00 zł 

II  - strefa 5-10 km 460,00 zł 289,80 zł 234,60 zł 230,00 zł 

III - strefa 10-15 km 620,00 zł 390,60 zł 316,20 zł 310,00 zł 

IV - strefa 15-20 km 640,00 zł 403,20 zł 326,40 zł 320,00 zł 

6. Ceny biletów pięciomiesięcznych: 

Strefa 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu ulgowego według zniżki 

z ulgą 37 % z ulgą 49 % z ulgą 50 % 

M - strefa miejska  375,00 zł 236,25 zł 191,25 zł 187,50 zł 

I   - strefa do 5 km 500,00 zł 315,00 zł 255,00 zł 250,00 zł 
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II  - strefa 5-10 km 575,00 zł 362,25 zł 293,25 zł 287,50 zł 

III - strefa 10-15 km 775,00 zł 488,25 zł 395,25 zł 387,50 zł 

IV - strefa 15-20 km 800,00 zł 504,00 zł 408,00 zł 400,00 zł 

7. Ceny biletów sześciomiesięcznych: 

Strefa 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu ulgowego według zniżki 

z ulgą 37 % z ulgą 49 % z ulgą 50 % 

M - strefa miejska  450,00 zł  283,50 zł 229,50 zł 225,00 zł 

I   - strefa do 5 km 600,00 zł 378,00 zł 306,00 zł 300,00 zł 

II  - strefa 5-10 km 690,00 zł  434,70 zł 351,90 zł 345,00 zł 

III - strefa 10-15 km 930,00 zł 585,90 zł 474,30 zł 465,00 zł 

IV - strefa 15-20 km 960,00 zł 604,80 zł 489,60 zł 480,00 zł 
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