
 

UCHWAŁA NR XXIV/251/2016 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia  29 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbioro-

wego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie oraz określenie osób uprawnio-

nych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 

z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 573 z późn. zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 915) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 sierpnia 2008 r.  

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez 

Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim oraz określenie osób uprawnionych do korzystania  

z przejazdów bezpłatnych i ulgowych, zmienionej uchwałami: Nr V/66/2011 z dnia 29 marca 2011 r.,  

Nr XVII/203/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr XXXVIII/451/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.,  

Nr XL/472/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. i Nr VII/63/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego Nr 78, poz. 1719; z 2011 r. Nr 53, poz. 949; z 2012 r. poz. 1088; z 2014 r. poz. 2336  

i poz. 3052; z 2015 r. poz. 2183),wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustala się podział linii komunikacyjnych na strefy: 

1) strefa A – obszar miasta Stargardu i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu miejscowości Ziele-

niewo Morzyczyn, 

2) strefa B – obszar poza strefą A – obejmujący miejscowości: 

a) Grzędzice, 

b) Klępino, 

c) Kunowo, 

d) Kurcewo 

e) Lubowo, 

f) Morzyczyn (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 

g) Strachocin, 

h) Strzyżno, 

i) Święte, 

j) Tychowo, 
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k) Witkowo pierwsze, 

l) Witkowo drugie, ł) Zieleniewo (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 

m) Żarowo; 

3) strefa C – obszar poza strefą A i B – obejmujący miejscowości: 

a) Bielkowo, 

b) Jęczydół, 

c) Kałęga 

d) Kobylanka, 

e) Koszewko, 

f) Koszewo, 

g) Małkocin, 

h) Motaniec 

i) Niedźwiedź 

j) Poczernin, 

k) Rogowo, 

l) Reptowo ł) Skalin, 

m) Smogolice, 

n) Sowno, 

o) Storkówko, 

p) Strumiany, 

r) Sułkowo, 

s) Wierzchląd.”; 

2) w rozdziale III w §6: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do 

zapłaty – umorzeniu, po okazaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu w dziale obsługi 

klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego prze-

jazdu, oraz po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku wezwania do zapłaty, po okazaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewo-

zu w dziale obsługi klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie ważnego na dzień przewozu 

biletu sieciowego imiennego, który jest co najmniej trzecim biletem tego rodzaju zakupionym przez pa-

sażera, opłaty dodatkowa i przewozowa podlegają umorzeniu.”; 

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu 

wejścia jej w życie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Agnieszka Ignasiak 
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       Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/251/2016 

Rady Miejskiej w Stargardzie 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt 

autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie. 
 

 

 

 

 

Lp 

 

 

 

 

 

Rodzaj biletu 

Cena biletu 
za przejazd w strefie A: 

miasto Stargard i miejscowość 

Lipnik oraz w lipcu i sierpniu 

m. Zieleniewo i Morzyczyn 

za przejazd w strefie 

B lub C oraz w 

granicach dwóch 

stref: A i B lub B i C 

za przejazd w 

granicach trzech 

stref A, B i C 

normalna 
[zł] 

ulgowa 
50% [zł] 

ulgowa 
75% [zł] 

normalna 
[zł] 

ulgowa 
[zł] 

normalna 
[zł] 

Ulgowa 
[zł] 

1. 

Bilet jednorazowy z możliwością przesiadek 

pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie 

dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania 

albo bez ograniczeń czasowych do przystanku 

końcowego w autobusie, w którym został 

skasowany. Bilet  ten jest ważny tylko w strefie A.  

2,80 1,40 * * * * * 

2. 
Bilet jednorazowy. 
Bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do 

stref B lub C oraz w granicach stref B i C 

* * * 4,20 2,10 5,00 2,50 

3. Karnet dziesięcioprzejazdowy 24,00 12,00 * * * * * 

4. 
Bilet 24-godzinny, ważny na wszystkich 

liniach, od momentu skasowania przez 24 godzin. 

Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 
8,00 4,00      

5. Bilet rodzinny weekendowy (1) 10,00 

6. Bilet sieciowy miesięczny imienny 88,00 44,00 * 116,00 58,00 138,00 69,00 

7. 

Bilet sieciowy piętnastodniowy 
imienny ważny 15 dni od daty 

oznaczonej na bilecie wskazanej przez 

pasażera przy zakupie 

46,00 23,00  63,00 31,50 74,00 37,00 

Bilet osoby posiadającej Stargardzką 

Kartę Dużej Rodziny 
* 23,00 11,50 * * * * 

8. 

Bilet sieciowy trzydziestodniowy – 
ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie 

wskazanej przez pasażera przy zakupie: 

       

1) imienny 86,00 43,00 * 114,00 57,00 136,00 68,00 
a) Bilet osoby posiadającej 

Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 
* 43,00 21,50 * * * * 

b) Bilet osoby bezrobotnej (2) 

b1) ważny przez okres 30 dni od dnia następnego 

po wydaniu  skierowania do pracy  przez 

Powiatowy Urząd Pracy  w Stargardzie. 

 

 

5,00 

 

b2) ważny przez okres 30 dni od dnia następnego po 

nawiązaniu stosunku pracy. 
20,00 

2) na okaziciela 144,00 72,00  * * * * 

9. 

Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy 
imienny – ważny 60 dni od daty oznaczonej na 

bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie 
164,00 82,00 

 

* 
218,00 109,00 250,00 125,00 

Bilet osoby posiadającej Stargardzką 

Kartę Dużej Rodziny 
* 82,00 41,00 * * * * 

10. 
Opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu 

jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 2,80 zł 
 

(1) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica 

(opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej 

z dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lat. Bilet uprawnia do 

nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 00:01 w sobotę do godz. 23:59 w niedzielę. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie 

wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu przypada również na dzień świąteczny. Podczas 

pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu Bilet jest ważny z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom 

dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) oraz dokumentem pozwalającym ustalić wiek 

dziecka. 

(2) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref  A, B i C .Nabycie biletu jest możliwe na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy  w Stargardzie , raz w okresie 12 miesięcy. 
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