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RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE ;!tfrąi 16· 2lJ~· {:>. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpi ~- .. „ . . . .. / Z dru·a 2019 r I!ośćzru.„"'.„„.e·· ···· L•'łt~~ / 

w ~prawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w s~~blj~· ··;;„ „~;~„ ;~; ·ie 
zb1oro-wym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych rzez fiejskie 
Przedsiębiorstn·o Komunikacyjne Sp. z o.o.,,. Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustmvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 50a ust. 1 ustaV.')' z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016, 2435), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983; z 2018 r. poz. 2244) Rada Miejska \V 

Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące strefy przy przejazdach stanowiących usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorOV.')'m \V gminnych przewozach pasażerskich \:vykonywanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie: 
1) strefa I - granice administracyjne miasta Opoczno, 
2) strefa II - obejmuje miejscowości: Wola Załężna, Różanna, Ogonowice, 
3) strefa III - obejmuje miejscowości: Sitowa, Ostrów, Dzielna, Bukowiec, Januszewice, Kliny, 
4) strefa IV - obejmuje miejscowości: Kanvice, Janóv.r Karwicki, Bielowice, Międzybórz, Sobawiny, 
5) strefa V - obejmuje miejscowości: Adamów, Sołek, Zameczek, Brzustówek, Ziębów, Libiszów, 

Krusze\viec, Mroczków Gościnny, 
6) strefa VI - obejmuje miejscmvości: Sielec, Wygnanów, Modrze\vek, Modrzew, Mroczków Duży, 

Kraszków, Bloki PKP Libisz6w, Krusze\viec Kolonia 
7) strefa VII - obejmuje miejscowości: Kraśnica, Antoniów, Stużno, Stużno Kolonia, 
8) strefa obejmująca miejscowości położone w odległości do 2,5 km od granic administracyjnych 

Gminy Opoczno, 
9) strefa obejmująca miejscowości położone w odległości powyżej 2,5 km od granic administracyjnych 

Gminy Opoczno. 

2. Ustala się następujące ceny maksymalne i opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w gminnych prze\vozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie, na terenie Gminy Opoczno, a także na terenie gmin, z którymi 
Gmina Opoczno podjęła współdziałanie w zakresie wykon)lWania zadań lokalnego transportu 
zbiorowego oraz zawarła w tej sprawie stosovvne porozumienia międzygminne (komunikacja 
miejska) - wg stref v.rymienionych \V ust. 1 za przejazd w granicach: 

I) jednej strefy - 2,40 zł, 
2) dwóch stref - 2,60 zł, 
3) trzech stref - 2,80 zł, 
4) czterech stref - 3,00 zł, 
5) pięciu stref - 3,20 zł, 
6) sześciu stref - 3,40 zł, 
7) siedmiu stref - 3,60 zł, 
8) ośmiu stref - 3,80 zł, 
9) strefy obejmującej miejscowości położone w odległości do 2,5 km od granic 

administracyjnych Gminy Opoczno - 4,40 zł, 
l O) strefy obejmującej miejscowości położone w odległości pov,1yżej 2,5 km od gramc 

administracyjnych Gminy Opoczno - 4,60 zł. 
3. Przy przejazdach pomiędzy miejscov.'ościami zaliczonymi do odpowiednich stref zgodnie z 

ust.1, pomiędzy którymi brak jest strefy pośredniej, przy ustalaniu ceny biletu dolicza się 
brakującą strefę. 



4. Opłata za przewóz bagażu środkami komunikacji miejskiej, którego suma wymiarÓ\V 
przekracza przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w 
obwodzie 160 cm, ·wózka dziecięcego lub psa jest równa cenie biletu normalnego 
obowiązującego na danej linii. 

§ 2. I. Ustala się następujące ceny maksymalne biletóvv miesięcznych imiennych o niekontrolowanej 
liczbie przejazdów komunikacją miejską na linii: 

a) bilet miesięczny imienny normalny ważny na wszystkie dni miesiąca - cena takiego biletu 
W)'nika z przemnożenia ceny aktualnie obowiązującego do danej miejscowości biletu 
jednorazowego przez trzydzieści dwa. 

b) bilet miesięczny imienny ulgo\\')' \Vażny \Ve wszystkie dni miesiąca - cena takiego biletu \\')'nika 
z przemnożenia ceny aktualnie obo\viązującego do danej miejscowości biletu jednorazowego 
ulgowego przez trzydzieści d\.va. 

2. Osoba posiadająca bilet miesięczny imienny jest uprawniona do bezpłatnych przejazdów na 
wszystkich liniach \V granicach administracyjnych miasta Opoczna. 

§ 3. I. W razie st\vierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku 
odpowiedniego dokumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu 
upravvniającego do przewozu bezpłatnego lub ulgowego, podróżny zobov.·iązany jest do uiszczenia 
należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej. 

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego stosowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. w o.o. w Opocznie, 
w następujący sposób: 

1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpO\viedniego dokumentu przewozu, 
2) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez \.vażnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, 
3) jako 20-krotność tej ceny- za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt a w szczególności 

za zabrane ze sobą do środka transportu: 
a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa prze\viduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu (ważnego biletu), 
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych -

bez zachowania tych warunkóv„', 
4) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany środka 

transportu bez uzasadnionej przyczyny. 

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, ustalonej \V sposób określony w ust. 2, najpóźniej '"" 
ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty-wysokość 
opłaty dodatkowej obniża się o 30%. 

4. Należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej nie pobiera się, a pobrana podlega zwrotowi, w 
przypadku udokumento\.vania przez podróżnego poprzez okazanie w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia prze\vozu, upra\vnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. 

§ 4. Do bezpłatnych przewozóv.r komunikacją miejską na \vszystkich liniach uprav,nieni są: 
1) dzieci w wieku do 4 lat włącznie na podstawie dokumentu urzędowego potwierdzającego wiek 

dziecka, 
2) ucznim.vie szkół podstawo\vych i gimnazjów oraz dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach we własnym obwodzie szkolnym wyłącznie v.,r dni nauki szkolnej na 
trasie dom - szkoła - dom po okazaniu biletu uczniowskiego wydanego przez MPK Sp. z o.o. w 
Opocznie \\Taz z ważną legitymacją szkolną. 



3) nie\\ridomi po okazaniu legitymacji Polskiego Związku Nie\vidomych oraz ich opiek:uno\vie \V 

czasie podróży, 

4) pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Przedsiębiorst\\'a Komunikacyjnego Sp. z o.o. \V 

Opocznie - na podstawie biletu wolnej jazdy ·wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikac)~ne Sp. z o.o. w Opocznie, 

5) osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka), 
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - na podstawie dokumentu potvvierdzającego 
niepełnosprawność wraz z dowodem tożsamości, 

6) opiekun osoby, o której mowa w pkt 5 na podstawie wskazania przez tę osobę, 
7) dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, 

ośrodków terapii zajęciowej i towarzyszący im opiekunowie na trasie dom - placówka 
opiekuńcza lub placówka służby zdrowia - na podstawie zaświadczenia \\')'danego przez tą 
placówkę, 

8) honorowi dawcy krwi, zamieszkali na terenie Gminy Opoczno, którzy oddali honormvo ponad 
20 l krwi (kobiety) i ponad 25 I (mężczyźni), na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego 
przez Regionalne Centra Knviodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z dowodem tożsamości 

9) osoby, które ukończyły 75-ty rok życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu 
tożsamości, 

1 O) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ważnej legitymacji imvalidy wojennego lub 
wojskowego wraz z dokumentem tożsamości. 

§ 5. Do przejazdów komunikacją miejską z 50% ulgą na wszystkich liniach uprawnieni są: 
1) osoby powyżej 16 roku życia na podstawie orzeczenia o lekkim lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wraz z legitymacją, 
2) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów za wyjątkiem przejazdów wymienionych w § 4 pkt 

2, 
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 24 roku 

życia na podstawie legitymacji szkolnej - \Ve wszystkie dni za wyjątkiem niedziel i dni ustawO\\'O 
wolnych od pracy, 

4) emeryci, renciści na podstawie legitymacji, 
5) dzieci po·wyżej 4 lat do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej na podstawie dokumentu 

urzędowego pot\.vierdzającego wiek dziecka 
6) kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie ważnej legitymacji kombatanta lub ofiary 

represji wojennych i okresu powojennego wraz z dokumentem tożsamości. 

§ 6. Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgm\')'Ch na podsta\.vie odrębnych 
przepisów, mogą odbywać przejazdy na podstavvie dokumentów obowiązujących przy przejazdach 
środkami komunikacji publicznej lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku (DZ. 
Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1667; z 2016 r. poz. 3959). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Anna Zięba 


