
 

 

UCHWAŁA NR XVII/115/2019 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach 

komunikacji miejskiej na terenie miasta Bartoszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.2016 t.j.), art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych 

z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 

manipulacyjnej, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1799), art. 16 ust. 1 i 2 oraz 41 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 

pkt 1ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym 

niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1824 z późn. zm.), art. 105 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn zm.), art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (t.j. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1569) Rada Miasta 

Bartoszyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny biletów za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej zgodnie 

z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się prawo do przejazdów bezpłatnych i ulgowych osobom wymienionym w Załączniku Nr 2 do 

uchwały. 

§ 3. Ustala się inne opłaty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 185/XXXII/2005 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 31 marca 2005 r. zmieniona 

Uchwałami: Nr XLIV/257/2006 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 22 lutego 2006 r., Nr XVII/116/2008 Rady 

Miasta Bartoszyce z dnia 7 lutego 2008 r., Nr XIII/90/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2011 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XVII/115/2019 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

CENY BILETÓW ZA PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻY AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 

Cennik biletów jednorazowych 

Lp. Nazwa biletu 
Cena biletu 

bilet normalny bilet ulgowy 

1. Bilet jednorazowy
1
 2,40 zł 1,20 zł 

2. Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy 2,60 zł 1,30 zł 

Cennik za przewóz bagażu 

Za przewóz bagażu należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. 

Cennik biletów okresowych dla pracowników 

Lp. Nazwa biletu Cena biletu 

1. Bilet trasowany
2
 55,00 zł 

2. Bilet sieciowy
3
 70,00 zł 

3. Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela
4
 80,00 zł 

Cennik biletów okresowych dla uczniów i studentów oraz ulgowych 

Lp. Nazwa biletu Cena biletu 

1. Bilet trasowany
2 
 27,00 zł 

2. Bilet sieciowy 
3
 35,00 zł 

1
 Bilet do jednorazowego użytku  

2
 Bilet uprawniający do przejazdu po określonej trasie 

3
Bilet uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych 

miasta 

4
 Bilet, z którego może korzystać wymiennie wiele osób, z tym, że w niejednakowym czasie przejazdu. 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XVII/115/2019 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

TABELA A 

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Dokument uprawniający do przejazdu 

Uprawnienia ustawowe  

Posłowie i senatorowie RP Legitymacja poselska lub senatorska. 

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań 

wojennych wystawiona przez uprawniony organ 

rentowy. 

a)Inwalidzi wojenni i wojskowi. Kombatanci i osoby 

represjonowane będące inwalidami wojennymi lub 

wojskowymi. 

 

 

 

b)Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i 

wojskowym zaliczanym do 

I grupy inwalidztwa. 

Książka inwalidy wojennego, wojskowego wystawiona 

przez uprawniony organ rentowy lub legitymacja osoby 

represjonowanej wydana przez uprawniony organ 

rentowy. 

 

Przewodnika wskazuje osoba uprawniona. 

Uprawnienia przyznane przez Radę Miasta Bartoszyce 

Inwalidzi posiadający orzeczenie znacznego stopnia 

niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do 

pracy i samodzielnej egzystencji (była I grupa 

inwalidzka) oraz towarzyszący opiekun wskazany 

przez inwalidę. 

Legitymacja lub orzeczenie wydane przez uprawniony 

polski organ, który potwierdza niepełnosprawność wraz 

z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

Niewidomi i ociemniali o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

towarzyszący im przewodnicy. 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, 

legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o 

znacznym bądź umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z kodem 04-O wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach 

specjalnych oraz towarzyszący im w przejazdach ich 

opiekunowie na trasie miejsce zamieszkania- szkoła. 

Legitymacja szkolna. 

Dzieci i młodzież szkolna będący inwalidami bądź 

niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im w 

przejazdach ich opiekunowie na trasie: dom-szkoła, 

przedszkole, ośrodek rehabilitacyjny. 

Legitymacja o inwalidztwie lub niepełnosprawności 

wydana przez organy do tego powołane. 

Dzieci w wieku do lat 4. Dokument stwierdzający wiek dziecka lub oświadczenie 

osoby. 

Strażnicy Straży Miejskiej w Bartoszycach w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych 

Legitymacja służbowa. 

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę 

co najmniej III stopnia. 

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i 

dokument ze zdjęciem. 

Kombatanci i ofiary represji wojennych oraz okresu 

powojennego. 

Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i 

Osób Represjonowanych lub legitymacji. 

Osoby, które ukończyły 70 lat. Dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby. 

Weterani poszkodowani Legitymacja weterana poszkodowanego. 
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TABELA B 

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Dokument uprawniający do przejazdu 

Uprawnienia ustawowe 

Studenci uczący się na studiach pierwszego lub 

drugiego stopnia albo jednolitych studiach 

magisterskich uczelni wyższych publicznych i 

niepublicznych. 

Legitymacja studencka. 

Uprawnienia nadane przez Radę Miasta Bartoszyce 

Młodzież dotknięta inwalidztwem lub 

niepełnosprawnością. 

Legitymacja wydana przez właściwy organ. 

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Dokument potwierdzający wiek dziecka lub 

oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie 

podróży. 

Uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Legitymacja szkolna. 

Emeryci i renciści Legitymacja emeryta/rencisty wydana przez uprawniony 

organ z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVII/115/2019 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 października 2019 r. 

Inne opłaty 
1. Opłaty dodatkowe 

1.1.Sposób ustalenia wysokości opłaty dodatkowej: 

Powód nałożenia opłaty Wysokość opłaty dodatkowej 

a)brak odpowiedniego dokumentu przewozu 50- krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego 

b)brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 

40- krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego 

c)niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka 

przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich 

przewozie 

20-krotność ceny najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego 

d)spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub 

zmiany trasy środka transportu 

150- krotności ceny najtańszego biletu 

jednorazowego 

W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu lub przewozu psa oraz 

w przypadku przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnia do bezpłatnego albo ulgowego 

przejazdu pobiera się odpowiednią należność za przejazd lub za przewóz psa oraz opłatę dodatkową 

w wysokości jak w pkt a) b) i c). 

1.2. Wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w pkt 1. a), b) i c) obniża się o: 

30 % jeżeli zostanie ona uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej 

uiszczenia. 
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