
UCHWAŁA  Nr   21 / 11 
 

Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji  
w Krotoszynie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 

z dnia  16 grudnia 2011  roku 

 
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: 
 

1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 
50, poz.601, z późn.zm.); 

2) Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn.zm.); 

3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U.Nr 5, 
poz.13); 

4) Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.87 z późn.zm.); 

5) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.371  
z późn.zm.); 

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach 
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 
249, poz. 1824 z późn.zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu 
rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117). 

8) Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011 r. 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, zmieniona Uchwałą Nr XIII/109/2011 z dnia 27 października 2011 r.; 

9) § 5 ust. 2 lit. a) Regulaminu Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie  
Sp. z o.o.  

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

CENY BILETÓW ZA PRZEWÓZ OSÓB 
 

1. Ustala się ceny za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego wykonywanego 
poza granicami Miasta i Gminy Krotoszyn: 
1) Dla linii K, J, 1, 5, 6 – bilet jednorazowy normalny: 

a) na terenie miasta Jarocin i Ostrów Wlkp. w wysokości 2,60 zł 
b) w I strefie do 5 km w wysokości 3,50 zł 
c) w II strefie od 5 km do 10 km w wysokości 4,00 zł 
d) w III strefie od 10 km do 15 km w wysokości  5,00 zł 
e) w IV strefie od 15 do 20 km w wysokości 5,60 zł 



f) w V strefie od 20 km do 25 km w wysokości 6,40 zł 
g) w VI strefie od 25 km do 30 km w wysokości 7,00 zł 
h) w VII strefie powyżej 30 km w wysokości 7,80 zł  

 
2) Dla linii K, J, 1, 5, 6  – imienny bilet miesięczny normalny: 

a) na terenie miasta Jarocina i Ostrowa Wlkp. – 70,00 zł 
b) w I strefie do 5 km w wysokości 98,00 zł 
c) w II strefie od 5 km do 10 km w wysokości 112,00 zł 
d) w III strefie od 10 km do 15 km w wysokości  140,00 zł 
a) w IV strefie od 15 do 20 km w wysokości 158,00 zł 
b) w V strefie od 20 km do 25 km w wysokości 180,00 zł 
c) w VI strefie od 25 km do 30 km w wysokości 196,00 zł 
e) w VII strefie powyżej 30 km w wysokości 200,00 zł. 

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

odpowiednio w danej strefie na linii „K” (Krotoszyn – Ostrów Wlkp. – Krotoszyn) oraz linii 
„J” ( Krotoszyn – Jarocin – Krotoszyn). 

3. Ceny biletów komunikacji publicznej poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn  
z uwzględnieniem ulg zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Ceny biletów komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn  
z uwzględnieniem ulg zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Cennik biletów komunikacji publicznej według linii i stref na terenie i poza teren Miasta  
i Gminy Krotoszyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Ceny biletów zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, której wysokość 
określają odrębne przepisy. 

 
§ 2 

 
CENY BILETÓW ZA PRZEWÓZ RZECZY I ZWIERZ ĄT 

 
1. Cena biletu za przewóz zwierząt wynosi wartość biletu jednorazowego danej strefy. 
2. Cena biletu za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60x40x20 cm wynosi wartość 

biletu jednorazowego danej strefy. 
3. Opłacie  za przewóz rzeczy i zwierząt nie podlegają: 

1) wózki inwalidzkie, 
2) wózki dziecięce, 
3) psy – przewodnicy osób niewidomych. 

 
§ 3 
 

STREFY W KOMUNIKACJI 
 

1. Przez użyte w ust. 1 określenie „strefa I, II, III, IV, V, VI, VII” należy rozumieć 
odległość w km od przystanku początkowego do przystanku docelowego. 

2. Podział stref jest następujący: 
1) Strefa I – z Krotoszyna do miejscowości na terenie gminy Krotoszyn: Bożacin, Durzyn, 

Kobierno, Lutogniew, Nowy Folwark, Wróżewy; 
2) Strefa II – z Krotoszyna do miejscowości na terenie gminy Krotoszyn: Benice, Brzoza, 

Dzierżanów, Gorzupia, Jasne Pole, Raciborów, Romanów, Różopole, Smoszew, 
Tomnice; 

3) Strefa II – z Krotoszyna do miejscowości poza teren gminy Krotoszyn: Dębówiec, 
Perzyce, Wolenice, Zduny, Cieszków, Starygród, Kuklinów; 



4) Strefa III – z Krotoszyna do miejscowości na terenie gminy Krotoszyn: Baszyny, Biadki, 
Brzezinka, Chwaliszew, Duszna Górka, Orpiszew, Roszki, Świnków, Ustków, 
Wielowieś; 

5) Strefa III - z Krotoszyna do miejscowości poza teren gminy Krotoszyn: Czarnysad, 
Dzielice, Henryków, Koźmin, Lipówiec, Mazury, Rozdrażew; 

6) Strefa IV – z Krotoszyna do miejscowości na terenie gminy Krotoszyn: Janów, Ugrzele, 
Unisław, Wronów; 

7) Strefa IV – z Krotoszyna do miejscowości poza terenem gminy Krotoszyn: Daniszyn, 
Łąkociny, Wałków-Orlinka , Sulmierzyce, Maciejew, Nowa Wieś, Trzemeszno; 

8) Strefa V – z Krotoszyna do miejscowości poza teren gminy Krotoszyn: Lamki, 
Wałków, Wałków – Rejon Dróg; 

9) Strefa VI – z Krotoszyna do miejscowości poza teren Krotoszyn: Golina, Ostrów 
Wlkp., Zacharzew; 

10) Strefa VII – z Krotoszyna do miejscowości poza teren gminy : Jarocin. 
 

§ 4 
 

ULGI W PRZEJAZDACH 
 

1. Do bezpłatnych przejazdów poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są : 
1) Dzieci w wieku do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego 

miejsca do siedzenia; 
2) Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych 

związanych z ochroną na terytorium RP  szlaków komunikacyjnych o szczególnym 
znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do 
właściwości Straży Granicznej. 
- dotyczy biletów jednorazowych. 

2. Do ulgi 95 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 
1) Przewodnik lub opiekun  towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji; 
2) Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczanego do I grupy 

inwalidztwa 
- dotyczy biletów jednorazowych. 

3. Do ulgi 93 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 
1) Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji 

- dotyczy biletów  jednorazowych i imiennych biletów miesięcznych. 
4. Do ulgi 78 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 

1) 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; 

2) Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej 
w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, 
poz.1323); 

3) 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; 

4) Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych 
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach 
transportu 

5) 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; 

6) Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 
niepełnosprawnej- wyłącznie na trasie jak wyżej; 

7) Żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i 
nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równoległych; 

8) Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji; 

9) Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do I grupy inwalidztwa 
- dotyczy biletów jednorazowych,  z wyjątkiem pkt. 5), gdzie ulga dotyczy biletów 
jednorazowych i  imiennych biletów miesięcznych. 

5. Do ulgi 51 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 
1) Studenci do ukończenia 26 roku życia 

- dotyczy tylko imiennych biletów miesięcznych. 
6. Do ulgi 50 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 

1) Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 
przygotowania  przedszkolnego; 

2) 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; 

3) Emeryt lub rencista 
- dotyczy biletów jednorazowych na linii K (ulga handlowa). 

7. Do ulgi 49 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 
1) Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 3 

- dotyczy biletów  jednorazowych 
2) 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. 

       - dotyczy tylko imiennych biletów miesięcznych. 
8. Do ulgi 37 % w przejazdach poza teren Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnieni są: 

1) Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; 
2) Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do I grupy inwalidztwa; 
3) Kombatant; 
4) Dzieci w wieku  powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania  przedszkolnego 
- dotyczy biletów jednorazowych, z wyjątkiem pkt. 4), gdzie ulga dotyczy tylko na liniach  
 J, 1, 5, 6, natomiast na linii K obowiązuje ulga handlowa w wysokości 50% ulgi – patrz  
ust. 6 pkt. 1). 
5)   Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; 
6) Nauczyciel szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych i 
ponadgimnazjalnych  – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 
7)   Nauczyciele akademiccy 
      - dotyczy imiennych biletów miesięcznych. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
 

OKREŚLENIE DOKUMENTU 
 

1. Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych zobowiązani są wykazać 
uprawnienie dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość i tytuł uprawnienia. 

2.  W przypadku dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wystarczy 
oświadczenie rodzica lub opiekuna. 

 
§ 6 

 
OPŁATY DODATKOWE  

 
1. Opłatę dodatkową pobiera się w razie: 

1) Braku odpowiedniego biletu; 
2) Braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub 

ulgowego przejazdu. 
3) Niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta 

albo naruszenia przepisów o ich przewozie, 
4) Spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu. 
2. Wysokość opłaty dodatkowej na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn i poza terenem Miasta i 

Gminy Krotoszyn wynosi: 
1) Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – 130 zł 
2) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego 

albo ulgowego przejazdu – 104 zł 
3) Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze 

sobą do środka transportu: 
a) rzeczy i zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego 

dokumentu przewozu – 52 zł. 
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach 

szczególnych – bez zachowania tych warunków - 52 zł.  
4) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez 

uzasadnionej przyczyny – 390 zł. 
3. 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 
 

UWAGI KO ŃCOWE 
1. Tracą moc: 

- Uchwała Nr 11/11 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 04 maja 2011 roku 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. 
- Uchwała Nr 15/11 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę  
Nr 11/11 z dnia 04 maja 2011 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01  STYCZNIA  2012  roku. 
 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
  

W dniu 29 marca 2011 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011 r. 
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.  
W/w uchwała weszła w życie z dniem 1 maja 2011 r.  
W/w uchwała ustaliła ceny biletów, określiła uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów tylko na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. W uzasadnieniu do Uchwały Rady 
Miejskiej w Krotoszynie zwrócono uwagę, że przewozy poza teren gminy Krotoszyn ustali Miejski 
Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. we własnym zakresie, w związku z czym Zarząd 
Spółki podjął powyższą uchwałę. 

W dniu 27 października 2011 r. Rada Miejska w Krotoszynie podjęła uchwałę, w której 
dokonała zmian cen biletów na wniosek Zarządu Spółki. 
W/w uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 
02 grudnia 2011 r. i weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 
01 stycznia 2012 r. 
Zarząd wprowadza więc cennik uwzględniający powyższe zmiany. 
 W związku z podpisaniem umowy wykonawczej tylko z Miastem i Gminą Krotoszyn  
w sprawie wypłacania rekompensaty za ponoszone koszty, Zarząd Spółki musiał ustalić ceny 
biletów i zasady przyznania ulg w przejazdach poza teren gminy Krotoszyn. 
Wprowadzony cennik niniejszą uchwałą wypełnia zapisy Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007b r. dotyczącego usług publicznych w 
zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


