Uchwała Nr VI/37/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie: ustalenia cen za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej oraz osób
uprawnionych do korzystania z ulg w przewozach komunikacją miejską
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),
Rada Miejska Cieszyna uchwala:
§1
Użyte w uchwale wyrażenia oznaczają:
1) bilet Cieszyn–Cieszyn – bilet uprawniający do przejazdu komunikacją miejską w granicach
administracyjnych miasta Cieszyna i przystanków: Hażlach Fukała, Pogwizdów I i Gumna
Remiza, jako pierwsza strefa komunikacyjna;
2) bilet Cieszyn–Pogwizdów – bilet uprawniający do przejazdu komunikacją miejską jak
w przypadku biletu Cieszyn–Cieszyn i w granicach administracyjnych gminy Hażlach,
jako druga strefa komunikacyjna;
3) bilet Cieszyn–Kaczyce – bilet uprawniający do przejazdu komunikacją miejską jak
w przypadku biletu Cieszyn–Pogwizdów oraz w granicach administracyjnych gminy
Zebrzydowice, jako trzecia strefa komunikacyjna;
4) bilet Pogwizdów–Kaczyce – bilet uprawniający do przejazdu komunikacją miejską
w granicach administracyjnych gmin Hażlach i Zebrzydowice, jako czwarta strefa
komunikacyjna;
5) kurs – jednorazowy przejazd autobusu komunikacji miejskiej określoną trasą w danej
strefie komunikacyjnej w jednym kierunku od pierwszego przystanku do ostatniego;
6) linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne w ustalonych dniach i godzinach,
realizowane na sieci dróg publicznych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania
i wysiadania pasażerów, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy;
7) bezpłatny przejazd – uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej, uzyskane na podstawie niniejszej uchwały lub ustaw
bez konieczności posiadania biletu lecz za okazaniem dokumentów uprawniających do
bezpłatnego przejazdu;
8) bilet jednorazowy – bilet na okaziciela uprawniający po skasowaniu do jednego przejazdu
jednym kursem wybranej przez okaziciela linii w danej strefie, dla której został wydany;
9) bilet jedenastoprzejazdowy – zestaw biletów na okaziciela, składający się z jedenastu
biletów jednorazowych,
10) bilet jednodniowy – bilet na okaziciela uprawniający po skasowaniu do wielokrotnych
przejazdów wszystkimi kursami wszystkich linii w danej strefie, dla której został wydany,
przez jeden dzień kalendarzowy, w którym dokonano skasowania tego biletu;
11) bilet bagażowy – bilet na okaziciela uprawniający po skasowaniu do przewozu jednej
sztuki bagażu lub jednego zwierzęcia jednym kursem wybranej przez okaziciela linii;
12) bilet miesięczny – bilet uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi kursami
wybranej przez okaziciela jednej lub więcej linii w danej strefie, dla której został wydany,
ważny na wskazany miesiąc kalendarzowy;
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13) bilet wakacyjny – bilet uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi kursami
wszystkich linii w danej strefie, dla której został wydany, ważny w miesiącach lipcu
i sierpniu;
14) przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie komunikacji miejskiej, to jest do wykonywania usług przewozowych na terenie
gminy lub poza nią oraz zobowiązany do stosowania niniejszej uchwały.
§2
1. Ustalić ceny urzędowe (łącznie z podatkiem VAT) dla następujących biletów za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej:
pkt.
1) a

jednorazowy

b
2) a
b

jedenasto-przejazdowy

3) a

jednodniowy

b
4)

bilet
Cieszyn–
Cieszyn

rodzaj biletu

bagażowy

.

5) a

c
d

u kierowcy

b

jednorazowy

jednodniowy

bagażowy

e

c
d
7) a
b
c
d

na jedną linię

na wszystkie linie

wakacyjny
na wszystkie
linie

b

miesięczny

6) a

zwykły

promocyjny

bilet
Cieszyn–
Pogwizdów

bilet
Cieszyn–
Kaczyce

bilet
Pogwizdów–
Kaczyce

normalny

2,40 zł

3,60 zł

3,80 zł

2,40 zł

ulg. 50%

1,20 zł

1,80 zł

1,90 zł

1,20 zł

normalny

24,00 zł

36,00 zł

38,00 zł

24,00 zł

ulg. 50%

12,00 zł

18,00 zł

19,00 zł

12,00 zł

normalny

7,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

—

ulg. 50%

3,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

—

1 szt.

3,30 zł

3,30 zł

3,30 zł

3,30 zł

normalny

3,00 zł

4,20 zł

4,20 zł

3,00 zł

ulgowy

1,80 zł

2,40 zł

2,40 zł

1,80 zł

normalny

7,00 zł

—

—

—

ulg. 50%

3,50 zł

—

—

—

1 szt.

3,30 zł

3,30 zł

3,30 zł

3,30 zł

normalny

70,00 zł

—

—

—

ulg. 50%

35,00 zł

—

—

—

normalny

90,00 zł

104,00 zł

110,00 zł

70,00 zł

ulg. 50%

45,00 zł

52,00 zł

55,00 zł

35,00 zł

normalny

110,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

110,00 zł

ulg. 50%

55,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

55,00 zł

normalny

60,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

60,00 zł

ulg. 50%

30,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

2. Kierowca w autobusie nie może sprzedawać innych biletów, niż te, o których mowa w ust. 1
pkt. 5.
3. Bilet wakacyjny promocyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. c oraz lit.d, może być
sprzedawany tylko przez przewoźnika lub jego pełnomocnika po spełnieniu przez pasażera
warunków określonych w § 3 ust. 8 lub 9.
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§3
1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów we wszystkich strefach komunikacyjnych są
uprawnieni:
1) dzieci do lat 4,
2) niepełnosprawni w stopniu znacznym i towarzyszący im w czasie podróży opiekun (osoba
pełnoletnia),
3) w dniu 22 września każdego roku, to jest w Europejskim Dniu Bez Samochodu – osoby,
które okażą ważny dowód rejestracyjny swojego samochodu (w tym współwłaściciele).
2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w strefie komunikacyjnej odpowiadającej biletowi
Cieszyn–Cieszyn są uprawnieni:
1) osoby, które ukończyły 70 rok życia,
2) wolontariusze pracujący na rzecz organizacji pozarządowych działających w zakresie
pomocy społecznej.
3. Do korzystania z biletów ulgowych 50% we wszystkich strefach komunikacyjnych są
uprawnieni:
1) dzieci od lat 4 do lat 8,
2) dzieci i młodzież ucząca się, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
3) zasłużeni honorowi dawcy krwi,
4) niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym,
5) pasażerowie podróżujący w niedziele lub święta ustawowe, którzy skasują jednorazowy
bilet ulgowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem danej linii
komunikacyjnej.
4. Do korzystania z biletów ulgowych 50% w strefie komunikacyjnej odpowiadającej biletowi
Cieszyn–Cieszyn są uprawnieni emeryci i renciści, którzy ukończyli 55 rok życia.
5. Do korzystania z biletów ulgowych innych rodzajów niż te określone w uchwale są
uprawnione osoby, które nabyły prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską na
podstawie odpowiednich ustaw.
6. Z opłaty za przewóz bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej są zwolnione osoby,
które przewożą:
1) przedmiot nie przekraczający rozmiarów 70 x 50 x 30 cm, przy czym dwa dowolne
wymiary można traktować sumarycznie dzieląc je na dwie dowolne wartości,
2) małe zwierzęta trzymane na kolanach,
3) psa, będącego przewodnikiem osoby niewidomej,
4) wózek dziecięcy,
5) wózek inwalidzki,
6) sprzęt rehabilitacyjny niezbędny podróżującej osobie niepełnosprawnej do poruszania się,
7) sprzęt sportowy,
8) instrument muzyczny,
9) tornister lub plecak szkolny,
10) podręczne akcesoria szkolne (np. tuba lub teczka na rysunki, mapy).
7. Pasażer, zawsze po uzyskaniu zgody kierującego autobusem komunikacji miejskiej, może
przewozić bagaż i zwierzęta (jedną sztukę) inne niż określone w ust. 6:
1) odpłatnie – kasując odpowiedni bilet bagażowy, lub
2) nieodpłatnie – jeżeli posiada ważny bilet miesięczny lub wakacyjny.
8. Pasażer, który okaże przewoźnikowi lub jego pełnomocnikowi (dalej „przewoźnik”) dziesięć
biletów miesięcznych (jedno lub wielo-liniowych), kolejnych od września do czerwca, może
nabyć od przewoźnika bilet wakacyjny promocyjny na następujących zasadach:
1) na wszystkich dziesięciu biletach miesięcznych okazanych przewoźnikowi powinny
znajdować się takie same dane tego pasażera,
2) na bilecie wakacyjnym promocyjnym przewoźnik wypisuje dane pasażera takie same jak
w pkt. 1
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3) przewoźnik oznacza trwale okazane bilety miesięczne informacją o okazaniu,
4) okazany bilet miesięczny, który jest jeszcze ważny na miesiąc czerwiec nie traci swojej
ważności mimo oznaczenia, o którym mowa w pkt. 3,
5) sprzedany bilet wakacyjny promocyjny powinien obowiązywać w tej samej strefie
komunikacyjnej, co bilety miesięczne okazane przewoźnikowi.
9. Przewoźnik może sprzedawać bilety wakacyjne promocyjne w czerwcu i lipcu 2011 roku na
zasadach określonych w ust. 8, z zastrzeżeniem, że pasażer może okazać tylko trzy bilety
miesięczne (jedno lub wielo-liniowe), kolejne od kwietnia do czerwca 2011 r.
§4
Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej są:
1) dla uczniów – ważna legitymacja szkolna,
2) dla dzieci do lat 8 – dokumenty rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiające
stwierdzenie wieku dziecka,
3) dla niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości
lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
4) dla osób powyżej 70 roku życia – dokument tożsamości umożliwiający stwierdzenie wieku,
5) dla honorowych dawców krwi – „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
wraz z dowodem tożsamości,
6) dla wolontariuszy – imienne zaświadczenie wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cieszynie wraz z dowodem tożsamości,
7) dla emerytów i rencistów – aktualna legitymacja, odpowiednio, emeryta lub rencisty, wraz
z dowodem tożsamości,
8) dla osób, które zrezygnowały z jazdy własnym samochodem – ważny dowód rejestracyjny
własnego samochodu wraz z dowodem tożsamości,
9) dla korzystających z ulg innego rodzaju – dokumenty wskazane w ustawie.
§5
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§6
Traci moc uchwała Nr XVIII/168/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej oraz osób
uprawnionych do korzystania z ulg w przewozach komunikacją miejską.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bolesław Zemła
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