
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/389/17 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg 

w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej 

Spółka z o. o. w Zawierciu 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta 

Miasta 

- Rada Miejska w Zawierciu 

- uchwala 

§ 1. Ustalić ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym na liniach 

komunikacyjnych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Zawierciu, określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustalić zasady stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej, wykonywanych przez 

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Zawierciu, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/279/16 Rady Miejskiej 

w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami 

komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych 

przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Zawierciu, za wyjątkiem pkt. 1 ust. 2 załącznika nr 2 do 

Uchwały Nr XXX/279/16, który traci moc z dniem 31.12.2017 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2017 r. z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, który wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.    

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Paweł Kaziród 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 4356



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/389/17 

Rady Miejskiej w Zawierciu 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

 

Wykaz cen 

obowiązujących za przejazd na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez Zakład Komunikacji 

Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu 

Lp. Bilety jednorazowy oraz za przewóz bagażu o wymiarach 

nakazujących zakup odrębnego biletu, zgodnie z Regulaminem  
Bilet normalny [PLN] Bilet ulgowy 

[PLN] 
1 Bilet jednorazowy w ramach jednej gminy na wszystkie linie ważny 

60 minut (od chwili skasowania), wraz z możliwością przesiadki 

w czasie do 60 minut od skasowania 

3,00 1,50 

2 Bilet jednorazowy na dwie gminy na wszystkie linie ważny do 

120 minut (od chwili skasowania), wraz z możliwością przesiadki 

(przesiadek) w czasie do 120 minut od skasowania 

3,60 1,80 

3 Bilet jednorazowy na linie specjalne 1,50 1,50 
4 Bilet jednorazowy dzienny na wszystkie linie , ważny od chwili 

skasowania do godziny 24.00 tego samego dnia 
10,00 5,00 

Lp. Bilety okresowe/ rodzaj biletu Normalne  

w zł 
50%  

w zł 
1 Bilet 30 dniowy na okaziciela  

(ważny na całej sieci) 
112,00 brak 

2 Bilet 30 dniowy imienny  

(na terenie jednej gminy) 
86,00 43,00 

3 Bilet 30 dniowy imienny  

(ważny na całej sieci) 
94,00 47,00 

4 Bilet 14 dniowy imienny  

(ważny na całej sieci) 
50,00 brak 

5 Bilet 7 dniowy imienny (ważny na całej sieci) 30,00 brak 
6 Bilet 14 dniowy na okaziciela  

(ważny na całej sieci) 
54,00 brak 

7 Bilet 90 dniowy imienny  

(ważny na całej sieci) 
226,00 113,00 

Przejazdy na liniach specjalnych 

Przejazdy realizowane na liniach specjalnych obejmuje 50% ulga, która zawarta jest w cenie biletu 

i przysługuje niezależnie od posiadanych uprawnień. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/389/17 

Rady Miejskiej w Zawierciu 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

 

Zasady stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład 

Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu 

I.  Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są: 

1) Osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią, 

stwierdzającego tożsamość i wiek osoby. 

2) Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do 

samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie i przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji 

wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, określającej stopień 

niepełnosprawności lub na podstawie równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie 

z dokumentem z fotografią stwierdzającym tożsamość osoby. Przez opiekuna lub przewodnika należy 

rozumieć jedynie osobę pełnoletnią a w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 

13 lat. 

3) Osoby niepełnosprawne mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, na 

podstawie karty parkingowej, wydawanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

4) Dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem 

towarzyszącym w podróży na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia 

wydanego przez właściwy organ. 

5) Pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu. 

6) Straż Miejska w mundurach. 

7) Wychowankowie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Zawierciański, 

na podstawie legitymacji wydanej przez placówkę. 

8) Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie legitymacji wydanej 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

9) Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wyznaczonej linii od miejsca zamieszkania do siedziby 

Powiatowego Urzędu Pracy oraz z powrotem, uprawnione są osoby bezrobotne, nie mające prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałe na terenie Gminy Zawiercie, na podstawie imiennego wezwania 

z określoną datą, wystawionego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. 

10) Zasłużeni Dawcy Krwi na podstawie legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, wydanej przez 

Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża. 

II.  Do korzystania z 50% ulgi w przejazdach uprawnieni są: 

1) Emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia na podstawie legitymacji emeryta  lub legitymacji 

rencisty i dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość. 

2) Uczniowie i ucząca się młodzież do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej. 

III.  Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów mają prawo do 50% zniżki przy zakupie biletów 

okresowych. 
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