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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego,
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu
zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887 i Nr 217, poz. 1281, art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.
1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz.
2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13
i Nr 244, poz. 1454) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 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 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz.
1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały mówi się o:
1. Środkach miejskiej komunikacji zbiorowej – rozumie się przez to środki transportu zbiorowego będące
własnością lub użytkowane przez operatorów publicznego transportu zbiorowego świadczących usługi
w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Liniach lub liniach autobusowych - należy przez to rozumieć linie autobusowe w granicach
administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle objęte stałym rozkładem jazdy.
3. Granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle - rozumie się przez to granice administracyjne
Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin, członków porozumień międzygminnych w zakresie organizowania
publicznego transportu zbiorowego zawartych z Gminą Kędzierzyn-Koźle.
§ 2.1. Przewozy osób środkami lokalnego transportu zbiorowego są odpłatne i odbywają się na podstawie:
1) biletów jednorazowych przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na
dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się
do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania;
2) karnetów pięcioprzejazdowych uprawniających do pięciu przejazdów, gdzie każdy z przejazdów może
odbywać się na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości
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przesiadania się do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania i ważnych jedynie z odcinkiem
kontrolnym;
3) karnetów dziesięcioprzejazdowych uprawniających do dziesięciu przejazdów, gdzie każdy z przejazdów
może odbywać się na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez
możliwości przesiadania się do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania i ważnych jedynie
z odcinkiem kontrolnym;
4) biletów okresowych imiennych przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych
przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie
zakupu, z których może korzystać wyłącznie osoba której dane osobowe widnieją na bilecie; ustala się
następujące rodzaje biletów okresowych imiennych:
a) trasowane uprawniające do przejazdów na wskazanym przez nabywcę odcinku, ze wskazaniem
przystanku początkowego i końcowego,
b) sieciowe uprawniające do przejazdów na wszystkich liniach;
5) biletów okresowych sieciowych na okaziciela, przez które należy rozumieć bilety uprawniające do
wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach, w okresie ich ważności, wskazanym w momencie
zakupu.
2. Bilety wskazane w ust. 1 pkt 4 i 5 są sprzedawane na okresy siedmiodniowe, czternastodniowe oraz
miesięczne i są ważne od daty wskazanej przez nabywcę.
3. Bilety wskazane w ust. 1 pkt 4 ważne są tylko wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem.
§ 3. Uchwala się opłaty za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego
w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwala się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą
do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej środkami lokalnego transportu
zbiorowego realizowanego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle, biorąc za podstawę cenę
najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez organizatora publicznego transportu
zbiorowego, w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwala się uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w wysokości 50%, środkami
lokalnego transportu zbiorowego realizowanego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) uchwała Nr XLIX/656/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia
cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego;
2) uchwała XXXIII/411/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę
Nr XLIX/656/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen za
usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego
3) uchwała IX/113/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uprawnień do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.
§ 7. Wszystkie bilety nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność z dniem
31 grudnia 2012 roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 roku.
Przewodnicząca
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Elżbieta Czeczot
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/254/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 marca 2012 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/254/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 marca 2012 r.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/254/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 marca 2012 r.
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