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z dnia  12 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz  ulg 
i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz.506, 
poz.1399, poz.1696, poz.1815) oraz art.50a ust.1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r., poz.2016, poz.2455, z 2019r., poz.730, poz. 1696), art. 4 ust.1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2019r., poz.712), art. 34a ust.2 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017, poz. 1983, z 2018r. poz.2188, 
poz.2244), Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1. § 1. Uchwala się następujące ceny biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
na terenie miasta Hajnówka: 

1. Bilety jednorazowe:

1) bilet jednorazowy normalny: 3,00 zł.

2) bilet jednorazowy ulgowy: 1,50 zł.

2. Bilety okresowe imienne:

1) Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne: 60,00 zł.

2) Bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 30,00 zł.

3) Bilet trzymiesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne:140,00 zł.

4) Bilet trzymiesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 70,00 zł.

5) Bilet dekadowy (10-dniowy) normalny na wszystkie linie komunikacyjne: 20,00 zł.

6) Bilet dekadowy (10-dniowy) ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 10,00 zł.

3. Bilet bagażowy uprawniający do przewozu bagażu, nie będącego bagażem podręcznym i przewozu 
zwierząt nie trzymanych  na  rękach  z wyłączeniem  wózka  dziecięcego przewożonego wraz  z dzieckiem  
oraz  wózka inwalidzkiego: 3,00 zł.

§ 3. Kontroli  biletów  dokonuje  kierujący  pojazdem  lub inne osoby  upoważnione  imiennie, 
legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

§ 4. 1. W  razie  stwierdzenia  przez  kontrolera,  o którym  mowa  w §3,  zaistnienia  co  najmniej  jednego 
z następujących zdarzeń:

1) brak biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd osoby;

2) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;

3) brak Karty Mieszkańca ważnej z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

4) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny; pasażer jest 
zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w§ 4 ust.2   podlegającej  zapłacie  
w terminie  30 dni  od  daty  wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:
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1) w przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 – 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego;

2) w przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 – 42-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego;

3) w przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 – 21-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego;

4) w przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 4 – 83-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego.

3. Opłatę  dodatkową,  o której  mowa  w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2  obniża  się  o 50%  w przypadku  wniesienia  
opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

§ 5. 1. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego imiennego, a okaże w ciągu 7 dni 
kontrolującemu ważny  bilet  okresowy imienny z datą  ważności  sprzed  dnia  kontroli  i zakupiony  przed  
kontrolą,  nie uiszcza  opłaty dodatkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w § 
5 ust. 3.

2. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu upoważniającego do ulgi lub bezpłatnego 
przejazdu i okaże kontrolującemu w ciągu 7 dni dokument upoważniający do ulgi, nie uiszcza opłaty 
dodatkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w § 5 ust. 3.

3. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% pobranej opłaty dodatkowej ustalonej w § 4 ust.2 .

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

1) Osoby, które ukończyły 70 rok 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 pacy i niezdolne do 
samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie i przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji 
wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw 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 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 orzeczenia wydanego przez właściwy organ.

4) Dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem 
towarzyszącym w podróży na postawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia 
wydanego przez właściwy organ.

5) Zasłużeni dawcy krwi na podstawie legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, wydanej przez 
zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża.

6) Mieszkańcy miasta Hajnówka na podstawie Karty Mieszkańca, wydawanej przez Burmistrza Miasta 
Hajnówka.

7) pasażerowie w dniach 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i 1 listopada 
w dniu Wszystkich Świętych.

8) posiadacze Hajnowskiej Karty Dużej Rodziny.

§ 7. 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 legitymacji szkolnej lub legitymacji 
studenckiej.
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§ 6. Tracą  moc uchwały: nr XIX/115/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008r. w sprawie 
ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej 
w Hajnówce ( Dz.Urz.Woj.Podl., nr 240, poz.2462), nr  XVII/131/12  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia 
27 czerwca 2012 roku  w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego 
komunikacji miejskiej w Hajnówce (Dz.Urz.Woj.Podl.,poz.2076), nr XVII/132/12 Rady Miasta Hajnówka 
z dnia  27 czerwca 2012 roku w w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, 
bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej  
w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce ( Dz.Urz.Woj.Podl.po.2174), nr XLIII/305/18 
Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2018r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych 
w transporcie zbiorowym, w komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówka  (Dz.Urz.Woj.Podl.poz. 3882).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 
z dnie 1 stycznia 2020r.

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk
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