UCHWAŁA NR VI/41/07
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
w Suwałkach

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 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), art. 4 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874) oraz
art. 18 a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2088, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr. 163, poz. 1362,
Nr.172, poz. 1440, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr. 170, poz. 1217, Nr
170, poz. 1218, Nr 171, poz. 1225) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej:
1) bilet jednoprzejazdowy normalny

2,00 zł

2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy

1,00 zł

3) bilet miesięczny liniowy imienny

60,00 zł

4) bilet miesięczny liniowy imienny ulgowy

30,00 zł

5) bilet miesięczny sieciowy imienny

70,00 zł

6) bilet miesięczny sieciowy imienny ulgowy

35,00 zł

7) bilet dekadowy liniowy

25,00 zł

8) bilet dekadowy sieciowy

30,00 zł

9) bilet miesięczny liniowy na okaziciela

84,00 zł

10) bilet miesięczny liniowy na okaziciela ulgowy

42,00 zł

11) bilet miesięczny sieciowy na okaziciela

90,00 zł

12) bilet miesięczny sieciowy na okaziciela ulgowy

45,00 zł

§ 2. Ceny biletów okreslone w § 1 mogą być uiszczane równieŜ w formie elektronicznej
Karty Miejskiej.
§ 3. Opłata za jazdę bez waŜnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu
jednorazowego normalnego : 2,00 zł x 50 = 100,00 zł

§ 4. W przypadku udokumentowania przez podróŜnego, nie później niŜ w terminie 7 dni
od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a takŜe w związku
z umorzeniem opłaty pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % opłaty ustalonej
w § 3.
§ 5. Do 50 % ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnione są
następujące osoby:
1) uczniowie
szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych,
ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci

gimnazjów,

szkół

2) dzieci w wieku od 4 do 7 lat
3) kombatanci
4) dzieci i młodzieŜ w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek
choroby lub niepełnosprawności
5) emeryci i renciści
§ 6. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby:
1) Posłowie na Sejm i Senatorowie
2) Radni Sejmiku Samorządowego Wojewodztwa Podlaskiego
3) Honorowi Obywatele Miasta Suwalki
4) dzieci przed ukończeniem 4 roku Ŝycia
5) osoby, które ukończyły 70 lat
6) inwalidzi wojenni i wojskowi
7) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
8) ociemniali oraz ich przewodnicy
9) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę „ZasłuŜonego Honorowego Dawcy Krwi”
10) uczniowie szkół specjalnych wraz z opiekunami
11) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie ustalonym w układzie
zbiorowym pracy.
§ 7. Opłata za przewóz bagaŜu o wymiarach powyŜej 40 x 60 x 20 cm, lub psa wynosi
50 % ceny biletu normalnego. Opłata za przewóz nie obejmuje wózka dzieciecego
przewoŜonego wraz z dzieckiem.
§ 8. Opłata za przewóz bagaŜu lub psa bez waŜnego biletu wynosi 50 % opłaty za jazdę
beŜ waŜnego biletu, określonej w § 3.
§ 9. Bilety i dokumenty zniszczone, pokreślone lub niewypełnione są niewaŜne .
§ 10. 1 Miasto Suwałki zwróci podmiotowi świadczącemu usługi komunikacji miejskiej
koszty stosowania ulg, określone w § 1 pkt 2, 4, 6, 10, 12 .

2. Warunki zwrotu kosztów określonych w ust. 1 zostaną ustalone w drodze
pisemnej umowy zawartej przez Prezydenta Miasta Suwałk z podmiotem świadczącym
usługi komunikacji miejskiej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIV/270/2004 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23
czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami komunikacji
miejskiej.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Włodzimierz Marczewski

