
UCHWAŁA NR XXVIII/372/09 

RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 

z dnia 25 lutego 2009r. 

 

w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Gubin  

o statusie miejskim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, 
poz.1050 z późn. zm.) oraz art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U.  
z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Cennik opłat za przewóz osób i bagażu w komunikacji miejskiej w Gubinie: za przewozy w re-
gularnej komunikacji miejskiej w Gubinie wykonywanej przez PKS Sp. z o.o. stosuje się następujące 
opłaty bez względu na odległość przewozu: 

1) za jednorazowy przejazd jednej osoby: 

a) nie posiadającej uprawnień do ulg - 2,40zł, 

b) posiadającej uprawnienia do ulg - 1,20zł, 

c) opłata za bagaż, wózek dziecięcy, psa - 2,00zł; 

2) opłaty za bilety miesięczne imienne ogólnodostępne ważne na wszystkie linie: 

a) bilety miesięczne szkolne - 30,00zł, 

b) bilety miesięczne imienne ogólnodostępne - 60,00zł; 

3) do przejazdu uprawnia bilet komunikacji miejskiej miasta Gubina. 

2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 

1) dzieci do lat 4; 

2) uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gubinie; 

3) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka); 

4) honorowi obywatele miasta Gubina; 

5) pies przewodnik osoby niewidomej. 

3. Do korzystania z przejazdów z 50% ulgą uprawnieni są: 

1) dzieci od lat 4 do 7; 

2) opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka); 

3) studenci szkół wyższych i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  
i policealnych; 

4) osoby, które ukończyły 65 lat; 

5) emeryci i renciści. 

4. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych prze-
jazdów komunikacją publiczną wynikających z odrębnych przepisów. 

5. Za jazdę bez biletu albo za nieopłacony przewóz bagażu, wózka dziecięcego, psa, pasażer zobo-
wiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 10 - krotnej wartości brakującej opłaty. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/175/04 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie 
cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 73, poz. 1131). 

 

 



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 


