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Projekt

z dnia  18 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2011 r.

zmieniająca Uchwałę 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 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, Dz. U.  z 2011  r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281),  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, z 2008 r. Nr 157, 
poz.976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz.679, Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 112, 
poz. 654, nr 197, poz. 1309), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. 
U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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, 
zmienionej  uchwałą  Nr  XXXVI/631/09  Rady  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  z dnia  24  kwietnia  2009  r., 
uchwałą  Nr  XLVII/783/059  Rady  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  z dnia  23  grudnia  2009  r.,  uchwałą  Nr 
LVI/931/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 2010 r. oraz uchwałą VII/134/11 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Ustala  się  ceny  maksymalne  za  usługi  przewozowe  środkami  lokalnego  transportu  zbiorowego: 
a) w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego w kwocie: 

 bilet normalny 2,20 zł.  za przejazd jednej osoby, 

 bilet  ulgowy  1,10  zł.    za  przejazd  jednej  osoby,  uprawnionej  do  korzystania  z przejazdów  ulgowych; 

b) z  przekroczeniem  granic  administracyjnych  Piotrkowa  Trybunalskiego  oraz  na  terenie  Gminy  Grabica 
i Gminy Wola Krzysztoporska w kwocie: 

 bilet normalny 2,60 zł.  za przejazd jednej osoby, 

 bilet ulgowy 1,30 zł.  za przejazd jednej osoby, uprawnionej do korzystania z przejazdów ulgowych; 

c) wykaz  cen  za  usługi  przewozowe  środkami  lokalnego  transportu  zbiorowego,  realizowane  przez 
MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim  stanowi załącznik Nr 1”. 

2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej uchwały. 
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3) W załączniku Nr 2 w § 2 ust. 2 pkt 2.6 otrzymuje brzmienie: 

„2.6.  Do  korzystania  na  terenie  miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  z biletów  jednorazowych  socjalnych 
uprawnieni są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego: 

a) pobierający  zasiłek  przedemerytalny,  a także  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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa  Łódzkiego,  nie  wcześniej  niż  w dniu  wejścia  w życie  Porozumień  międzygminnych  pomiędzy 
Miastem  Piotrków  Trybunalski  i Gminą  Wola  Krzysztoporska  oraz  pomiędzy  Miastem  Piotrków  Trybunalski 
i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................  

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia....................2011 r. 
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Uzasadnienie

Zawarcie  Porozumień  międzygminnych  pomiędzy  Miastem  Piotrków  Trybunalski  a Gminami  Wola 
Krzysztoporska  i Grabica  w zakresie  lokalnego  transportu  zbiorowego  spowoduje  włączenie  linii 
komunikacyjnych: Piotrków Trybunalski – Bujny, Bujny – Piotrków Trybunalski oraz Piotrków Trybunalski – 
Szydłów,  Szydłów  –  Piotrków  Trybunalski  do  systemu  komunikacji  miejskiej  w Piotrkowie  Trybunalskim. 
Wobec powyższego ustalanie wysokości opłat oraz ulg i zwolnień z opłat za przejazdy na w/w trasach należy do 
wyłącznej kompetencji Rady Miasta. 

   Przedmiotowy  projekt  uchwały  proponuje  ustalenie  ceny  biletu  normalnego  na  tzw.  liniach  podmiejskich 
w kwocie 2,60 zł. i ulgowego w kwocie 1,30 zł. 

   Ponadto proponuje  się bezterminowe przedłużenie możliwości  zakupu biletów  jednorazowych socjalnych 
dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego: 

a) pobierających  zasiłek  przedemerytalny,  a także  pobierających  świadczenia  przedemerytalne  –  na  podstawie 
zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem 
osobistym, 
    b) posiadających status osoby bezrobotnej – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym. 

   Dotychczas Rada Miasta  corocznie podejmowała uchwałę o bilecie  socjalnym, który obowiązuje obecnie 
do 31 grudnia 2011 roku. Stosowanie tej ulgi przejazdowej przez MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 
wiąże się z koniecznością zwrotu kosztów wynikających z różnicy ceny biletu normalnego o wartości 2,20 zł. 
i wartości biletu socjalnego 1,20 zł. Kwota zwrotu za jeden zrealizowany bilet wynosi 1,00 zł. 

   Bilet socjalny cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu 10 mcy 2011 roku sprzedano 
21 598 sztuk biletów socjalnych, co stanowi kwotę dopłaty 19 512,20 zł. 

   Dzięki możliwości zakupu biletu socjalnego stała grupa osób korzysta z usług autobusowych MZK Sp. 
z o.o. 


