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z dnia  21 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 marca 2013 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 
(tj. 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., 
poz. 567, z 2013 r., poz. 153), 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 122, poz. 696), art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173, 1529), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. 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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2009 r. Nr 144, poz. 
1177, Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 152, poz. 1022, Nr 162, poz.1086, Nr 182, poz. 1228), art. 16 ust.1, art. 41 
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 101, poz. 648; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 745; Nr 112, poz. 655; Dz. U. z 2012 r. poz. 118), 
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 2012 r., poz. 400), art. 14 a ust. 3 i 4, art. 17 ust. 2,3 i 3a, art. 77 ust. 
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 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, 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, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 
poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,poz. 857, Nr 
148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, 
z 2012 r. poz. 941, 979),  art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 
r. poz. 572, poz. 742)   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: 

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 Gminy Grabica i Gminy Wola 
Krzysztoporska w kwocie: 

- bilet normalny 2,60 zł - za przejazd jednej osoby, 
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- bilet ulgowy 1,30 zł - za przejazd jednej osoby, uprawnionej do korzystania z przejazdów ulgowych. 

2. Wykaz cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, realizowane przez MZK Sp. 
z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim – stanowi załącznik Nr 1 . 

3. Wprowadza się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu 
zbiorowego - stanowiące załącznik Nr 2. 

4. Ustala się opłaty dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu 
przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu 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 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, 
zmieniona uchwałą Nr XXXVI/631/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r., uchwałą 
Nr LVI/931/10 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 r., uchwałą Nr VII/134/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XIV/304/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r., uchwałą Nr XVI/343/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
25 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r., 
oraz uchwałą Nr XXX/565/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 13 marca 2013 r. 

Wykaz cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, realizowane przez MZK Sp. 
z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH 

 
Cena biletów 

Obszar ważności 
normalny (zł) ulgowy (zł) socjalny (zł) 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2,20 1,10 1,20 
GMINA GRABICA lub GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA 2,60 1,30 X 
PRZEJAZD Z PRZEKROCZENIEM GRANICY ADMINISTRACYJNEJ 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I GMINY GRABICA LUB 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I GMINY WOLA 
KRZYSZTOPORSKA 

2,60 1,30 X 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH 

 
Cena biletu 

Rodzaj biletu normalny 
(zł) 

ulgowy 
(zł) 

BILET 30-DNIOWY IMIENNY NA JEDNĄ LINIĘ, OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO 60,00 30,00 

BILET 30-DNIOWY IMIENNY NA WSZYSTKIE LINIE, OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO 74,00 37,00 

BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA NA WSZYSTKIE LINIE, OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 86,00 43,00 

BILET 30-DNIOWY IMIENNY, OBOWIĄZUJĄCY W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ 86,00 43,00 
 
W środkach lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. obowiązują wyłącznie bilety 
z nadrukiem „ Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski” o ustalonym nominale. 
Za przewóz bagażu, wózka lub zwierząt ustala się opłatę w wysokości biletu normalnego, obowiązującego 
na danym obszarze. Opłata nie dotyczy wózka z dzieckiem, bagażu ręcznego nie przekraczającego wymiarów: 
60 cm x 40 cm x 20 cm, a także małych zwierząt m.in. psów, kotów, ptaków - trzymanych na kolanach. 
Biletów ulgowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu normalnego. Jazda na bilecie łączonym podlega opłacie zwielokrotnionej. 
Pasażer, który nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych, zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu ważny bilet normalny. 
Pobieranie opłat przedstawionych w niniejszym załączniku może odbywać się za pomocą biletu elektronicznego, za pomocą systemu 
płatności mobilnych oraz przy użyciu karty programu „Rodzina +4” 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 13 marca 2013 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) 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.). 

2) Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez 
uprawniony organ (art. 16 ust. 1 oraz art. 41 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). 

3) Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka . 

4) Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością - uczęszczające do przedszkoli, szkół 
i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty (art. 14 a ust. 4, art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - posługujące się legitymacją 
o symbolu MEN I/52/2, MEN I/51/2) wraz z pełnoletnim opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, 
podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego (wyłącznie na trasie od miejsce zamieszkania do 
placówki oświatowej i z powrotem). 

5) Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku 
życia, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego - uczęszczające do placówek rehabilitacyjnych - na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
placówkę prowadzącą działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, z podanym adresem 
miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki rehabilitacyjnej, wydanego przez te placówki wraz z 
pełnoletnim opiekunem, 

6) Osoby, które ukończyły 70 lat życia - na podstawie dowodu osobistego . 

7) Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów, uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz 
z pełnoletnim opiekunem - na podstawie dokumentów potwierdzających odpowiednio: grupę inwalidztwa oraz 
całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji . 

8) Niepełnosprawni w stopniu znacznym (w tym osoby niewidome i ociemniałe) wraz z pełnoletnim opiekunem -
 na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy 
i samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości 
potwierdzającym wiek opiekuna . 

9) Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej 
- w czasie wykonywania czynności służbowych. 

10) Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - za okazaniem legitymacji radnego . 

11) Obywatele Polscy poszkodowani przez III Rzeszę, którzy nie mają ukończonych 70-ciu lat życia - na 
podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez   III Rzeszę wraz z dowodem osobistym . 

12) Osoby objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy MZK Spółki z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - Działu Komunikacji - zatrudnieni 
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na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio nadzorujący komunikację miejską - na podstawie biletu 
elektronicznego. 

13) Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz 
z dokumentem tożsamości (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego) . 

14) W dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu , tj. 22 września - każdy pasażer, będący  
właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego - na postawie okazanego podczas kontroli biletów 
ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

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

1) Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich (art. 20 ust. 
1 pkt 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. 321 ze zm.). 

2) Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach 
magisterskich) - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego przez MEN (art. 188 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, poz. 742, art. 77 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

3) Uczniowie i studenci legitymujący się wydanymi poza granicami RP kartami EURO<26 STUDENT  lub 
międzynarodową legitymacją ISIC (International Student Indentity Card). 

4) Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie posiadanego     przez 
opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka . 

5) Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do 24 roku życia - na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej . 

6) Dzieci i młodzież szkolna od 6 lat do 18 lat , nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub 
niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej . 

7) Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych 
i rentowych po zmarłym współmałżonku - do ukończenia 70 roku życia - na podstawie legitymacji 
emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości . 

8) W dni powszednie ( od poniedziałku do piątku ) do korzystania z biletów jednorazowych socjalnych 
w autobusach MZK Sp. z o.o. 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 . 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 13 marca 2013 r. 

Opłaty dodatkowe, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności 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 najniższego biletu jednorazowego 
normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób: 

a) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewózu; 

b) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego 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 podróżnego 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 obniża się o 30 %. 

3. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu przewozowego (biletu okresowego 
wieloprzejazdowego imiennego), bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże 
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. 
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Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza następujące zmiany w zakresie opłat za usługi przewozowe 
środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim: 

1) dodaje się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością do 18 roku życia, będącym mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego, którzy uczęszczają 
na zajęcia do placówek rehabilitacyjnych, 

2) dodaje się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów zasłużonym honorowym dawcom krwi I stopnia, którzy do 
tej pory korzystali z uprawnień do przejazdów ulgowych, 

3) wprowadza się możliwość pobierania opłat za przejazdy przy użyciu karty Programu „ Rodzina +4 ” na 
zasadach określonych odrębną uchwałą. 

Jednocześnie porządkuje się wszystkie zmiany uchwały od 2008 do 2013 roku, wprowadzając nową 
uchwałę. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 049DEC4C-59DD-4BA5-86E2-DB12DA5AB2B3. Projekt Strona 1




