UCHWAŁA NR XXIII/394/08
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Z DNIA 28 maja 2008 R.
w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych
przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r.
Nr 137, poz.1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172),
art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160,
poz. 1678, Nr 281, poz. 2780 i z 2006 r. Nr 133, poz. 935 ), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 199, poz. 1937), art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446, Nr 169, poz.1414 i z 2006 r. Nr 104,
poz. 708), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, Nr 181, poz. 1515,
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954,
Nr 210, poz. 2135, Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i z 2007 r. Nr 82, poz. 559),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371, Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444,
Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i z 2007 r. Nr 99,
poz. 658, Nr 166, poz. 1172), art. 14 a ust. 3 i 4, art. 17 ust. 2, 3 i 3 a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 ),
art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043,
Nr 227, poz.1658 i z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280)
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:
§ 1.1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie:
- bilet normalny 2,00 zł. - za przejazd jednej osoby,
- bilet ulgowy
1,00 zł. - za przejazd jednej osoby, uprawnionej do korzystania
z przejazdów ulgowych.
Wykaz cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
w Piotrkowie Trybunalskim, realizowane przez MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. - stanowi
załącznik Nr 1”.

2. Wprowadza się „Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach
lokalnego transportu zbiorowego”, stanowiące załącznik Nr 2.
3. Ustala się opłaty dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty naleŜności
przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do
środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, wykaz opłat dodatkowych stanowi
załącznik Nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Traci moc:
Uchwała Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, zmieniona uchwałą
Nr XXXI/465/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2004 roku,
uchwałą Nr XLV/784/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2005
roku, uchwałą Nr XLIX/824/2006 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca
2006 roku, uchwałą Nr IV/38/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia
2006 r. oraz uchwałą Nr XVII/293/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
19 grudnia 2007 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/394/08
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 maja 2008 r.

Ceny za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
w Piotrkowie Trybunalskim, realizowane przez MZK. Sp. z o.o. w Piotrkowie
Trybunalskim
RODZAJ BILETU

CENA BILETU

1. Bilety jednorazowe

normalny

ulgowy

1.1. Bilet jednorazowy

2,00 zł.

1,00 zł.

-

1,20 zł.

normalny

ulgowy

44,00 zł.
58,00 zł.

22,00 zł.
29,00 zł.

normalny

ulgowy

76,00 zł.

38,00 zł.

1.2. Bilet socjalny -

obowiązuje w dni
robocze w godz.
od 8.00 do 15,00

2. Bilety okresowe wieloprzejazdowe imienne
2.1. 30 dniowy na jedną linię
2.2. 30 dniowy na wszystkie linie
3. Bilety okresowe wieloprzejazdowe na okaziciela
3.1. 30 dniowy na wszystkie linie

UWAGA !
1. W środkach lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim
realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. obowiązuje:
- bilet z nadrukiem „Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Piotrków Trybunalski” o ustalonym nominale;
- opłata za przewóz wózka, bagaŜu lub psa równa opłacie za bilet
jednorazowy normalny. Opłata nie dotyczy wózka z dzieckiem.
2. PasaŜer, który nie ma uprawnień do biletów ulgowych ma obowiązek
posiadania w czasie przejazdu wyłącznie bilet normalny.
3. Pobieranie opłat przedstawionych w niniejszym załączniku moŜe odbywać
się za pomocą biletu elektronicznego.

Załącznik Nr 2
do uchwały XXIII/394/08
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 maja 2008 r.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu
zbiorowego, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim
§1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich linach obsługiwanych przez
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uprawnieni są:
1. Z mocy ustawy:

1.1.

Posłowie i senatorowie RP - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej
(art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.).
1.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego
(wojskowego) wystawionej przez uprawniony organ (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.) oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie
wojennemu (wojskowemu) zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie
wskazania przez inwalidę (art. 16 ust. 2 ww. ustawy).
2. Z mocy uchwały gminy:

2.1.

Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka.
2.2. Uczniowie szkół specjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych - na
podstawie waŜnej legitymacji szkoły lub przedszkola z podaną trasą dojazdu
oraz opiekun - na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie
zaświadczenia z podaną trasą dojazdu wydanego przez szkołę lub przedszkole.
2.3. Osoby, które ukończyły 70 lat Ŝycia – na podstawie dowodu osobistego.
2.4. Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów, uznani za całkowicie niezdolnych do
samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem - na podstawie dokumentów
potwierdzających odpowiednio: grupę inwalidztwa oraz całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji.
2.5. Niepełnosprawni w stopniu znacznym wraz z opiekunem - na podstawie orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność, wydanego przez zespół orzekający o stopniu
niepełnosprawności lub waŜnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ,
dokumentującej stopień niepełnosprawności, zgodnie ze wzorem określonym przez
obowiązujące przepisy prawne.
2.6. Osoby niewidome i ociemniałe wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na
podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.
2.7. Umundurowani funkcjonariusze Policji, StraŜy Miejskiej, funkcjonariusze śandarmerii
Wojskowej w czasie wykonywania czynności słuŜbowych oraz Ŝołnierze czynnej słuŜby
wojskowej za okazaniem ksiąŜeczki wojskowej.
2.8. Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - za okazaniem legitymacji radnego.
2.9. Obywatele Polscy poszkodowani przez III Rzeszę, którzy nie mają ukończonych 70-ciu
lat Ŝycia - na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Terenowy w Piotrkowie
Trybunalskim Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz
z dowodem osobistym.
2.10. Pracownicy, emeryci, renciści MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim i członkowie
ich rodzin zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy MZK
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim - Działu Komunikacji Miejskiej i Inkasa
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio nadzorujący komunikację
miejską - na podstawie biletu elektronicznego.

strona 2
§ 2. Do korzystania z ulgowych przejazdów na wszystkich linach obsługiwanych przez Miejski
Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uprawnieni są:

1. Z mocy ustawy:
1.1. Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień
kombatanckich (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego tj. Dz. U . z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).
1.2. Studenci szkół wyŜszych - na podstawie waŜnej legitymacji studenckiej ( art. 188 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym - Dz. U. z 2005 r. Nr 164,
poz.1365 ze zm.).
2. Z mocy uchwały gminy:
2.1. Dzieci powyŜej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie
posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
2.2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych na podstawie waŜnej legitymacji szkolnej.
2.3. Uczniowie i studenci legitymujący się wydanymi poza granicami RP kartami EURO<26
STUDENT lub międzynarodową legitymacją ISIC (International Student Indentity Card).
2.3. Dzieci i młodzieŜ szkolna od 6 lat do 18 lat , nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek
choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez
właściwy organ administracji państwowej.
2.4. Emeryci i renciści - na podstawie waŜnej imiennej legitymacji emeryta - rencisty wraz
z dokumentem toŜsamości, oraz współmałŜonkowie, na których emeryci i renciści
otrzymują zasiłek rodzinny - na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony
organ i dokumentu toŜsamości.
2.5. ZasłuŜeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji ZasłuŜonego
Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydanej przez Zarząd Okręgowy PCK (tylko dla
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego).
2.6. W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2008 r. do korzystania na terenie miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z biletów jednorazowych socjalnych uprawnieni są
mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego:
a)

pobierający zasiłek przedemerytalny, a takŜe pobierający świadczenia
przedemerytalne - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym,
b) posiadający status osoby bezrobotnej - na podstawie zaświadczenia wydanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/394/08
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 maja 2008 r.
Opłaty dodatkowe, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty naleŜności
przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do
środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

§ 1.1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najniŜszego biletu
jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:
a) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
b) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez waŜnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
c) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
• rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez
odpowiedniego dokumentu przewozu,
• rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na
warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;
d) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróŜnego zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony
w ust. 1 pkt. a, b lub c, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość opłaty dodatkowej obniŜa się o 30 %.
3. PasaŜer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu przewozowego (biletu okresowego
wieloprzejazdowego imiennego), bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego i okaŜe go kontrolującemu w ciągu 7 dni, winien uiścić opłatę manipulacyjną
w wysokości 10 % tej opłaty, ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt. a i b.

