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UCHWAŁA NR XVIII/211/15
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg,
sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli
realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień
międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 33a ust. 6 oraz 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1,
art. 50b
ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1440 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych Gminy Stalowa Wola oraz
Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, Gmina Stalowa Wola w obszarze objętym porozumieniami
zapewnia usługi przewozu osób świadczone w ramach komunikacji miejskiej w Stalowej Woli.
2. Usługi przewozowe na terenie Gminy Stalowa Wola oraz Gmin objętych porozumieniami organizowane
i nadzorowane są przez organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Gminę Stalowa Wola,
a realizowane przez operatora publicznego transportu zbiorowego.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) strefie A – rozumie się przez to wyłącznie obszar Gminy Stalowa Wola,
2) strefie B – rozumie się przez to obszar objęty komunikacją miejską poza strefą A.
§ 3. 1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych:
1) Jednostrefowy - upoważniający do jednokrotnego przejazdu w jednej strefie – 2,20 zł,
2) Wielostrefowy - upoważniający do jednokrotnego przejazdu pomiędzy strefami – 3 zł.
2. Ustala się następujące ceny biletów czasowych wieloprzejazdowych:
1) dobowy - upoważniający do wielokrotnego przejazdu w strefie A lub B, i pomiędzy tymi strefami – 8 zł,
2) okresowe jednostrefowe, upoważniające do wielokrotnego przejazdu w granicach jednej strefy:
a) imienny, na 15 kolejnych dni, ważny od poniedziałku do piątku:
- na jedną linię: 38 zł,
- na dwie linie: 40 zł,
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- sieciowy: 50 zł,
b) imienny, na 30 kolejnych dni, ważny od poniedziałku do piątku:
- na jedną linię: 62 zł,
- na dwie linie: 64 zł,
- sieciowy: 82 zł,
c) imienny, na 60 kolejnych dni, ważny od poniedziałku do piątku:
- na jedną linię: 110 zł,
- na dwie linie: 120 zł,
- sieciowy: 150 zł,
d) imienny, na 15 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 42 zł,
- na dwie linie: 44 zł,
- sieciowy: 54 zł,
e) imienny, na 30 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 70 zł,
- na dwie linie: 72 zł,
- sieciowy: 90 zł,
f) imienny, na 60 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 126 zł,
- na dwie linie: 136 zł,
- sieciowy: 166 zł,
g) na okaziciela, na 30 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 82 zł,
- na dwie linie: 90 zł,
- sieciowy: 102 zł,
h) na okaziciela, na 60 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 150 zł,
- na dwie linie: 166 zł,
- sieciowy: 190 zł,
3) okresowe wielostrefowe, upoważniające do wielokrotnego przejazdu pomiędzy strefami:
a) imienny, na 15 kolejnych dni, ważny od poniedziałku do piątku:
- na jedną linię: 57 zł,
- na dwie linie: 60 zł,
- sieciowy: 75 zł,
b) imienny, na 30 kolejnych dni, ważny od poniedziałku do piątku:
- na jedną linię: 93 zł,
- na dwie linie: 96 zł,
- sieciowy: 123 zł,
c) imienny, na 60 kolejnych dni, ważny od poniedziałku do piątku:
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- na jedną linię: 165 zł,
- na dwie linie: 180 zł,
- sieciowy: 225 zł,
d) imienny, na 15 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 63 zł,
- na dwie linie: 66 zł,
- sieciowy: 81 zł,
e) imienny, na 30 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 105 zł,
- na dwie linie: 108 zł,
- sieciowy: 135 zł,
f) imienny, na 60 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 189 zł,
- na dwie linie: 204 zł,
- sieciowy: 249 zł,
g) na okaziciela, na 30 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 123 zł,
- na dwie linie: 135 zł,
- sieciowy: 153 zł,
h) na okaziciela, na 60 kolejnych dni, ważny we wszystkie dni tygodnia:
- na jedną linię: 225 zł,
- na dwie linie: 249 zł,
- sieciowy: 285 zł,
4) wakacyjny imienny okresowy, ważny od 1 lipca do 31 sierpnia, upoważniający dzieci, młodzież i osoby
uczące się – nie dłużej niż do dnia ukończenia 21 roku życia, oraz studentów – nie dłużej niż do dnia
ukończenia 24. roku życia, do wielokrotnego przejazdu pomiędzy strefami – 40 zł,
5) ceny biletów ulgowych wynoszą 50% ceny biletów ustalonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3.
3. Szczegółowe zasady korzystania z biletów określa się w przepisach porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w Stalowej Woli.
§ 4. Ustala się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
w Stalowej Woli w strefie A i w strefie B, oraz przy przejazdach ze strefy A do B (i odwrotnie), na podstawie
stosownych dokumentów:
1) dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie oświadczenia opiekuna
dziecka,
2) dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz opiekun
towarzyszący im podczas przejazdu. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest legitymacja osoby
niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub legitymacja szkolna ucznia niepełnosprawnego wydana według wzoru określonego
w stosownych przepisach,
3) osoby, które ukończyły 16 rok
życia, a nie ukończyły 24 roku życia, dotknięte inwalidztwem
i niepełnosprawne, jednocześnie uczęszczające do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych
lub studiujące oraz opiekun towarzyszący podczas przejazdu. Dokumentem uprawniającym do przejazdu
jest legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
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o Stopniu Niepełnosprawności wraz z ważną legitymacją szkolną, lub legitymacja szkolna ucznia
niepełnosprawnego wydana według wzoru określonego w stosownych przepisach,
4) rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych, wymienionych
w pkt. 2 i 3, przy przejazdach po dziecko na trasie: z miejsca zamieszkania (pobytu) do przedszkola, szkoły,
placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem. Dokumentem uprawniającym jest zaświadczenie wydane
przez stosowną placówkę określające trasę przejazdu.
5) osoby:
a) całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niezdolne do samodzielnej
egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności – na podstawie orzeczenia wydanego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny upoważniony podmiot. Do bezpłatnego przejazdu
uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym –
wskazany przez te osoby,
b) stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego
– na podstawie orzeczenia wydanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny
upoważniony podmiot. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący
w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym – wskazany przez te osoby,
c) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji (dot. służb
mundurowych) - na podstawie stosownych dokumentów (decyzja wydana przez MSWiA lub MON Wojskowe Biuro Emerytalne). Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący
w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym – wskazany przez te osoby.
6) emeryci, którzy ukończyli 60 rok życia, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola, na
podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez operatora publicznego transportu zbiorowego po okazaniu
legitymacji emeryta i innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Stalowej Woli,
7) renciści, którzy ukończyli 60 rok życia, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola, na
podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez operatora publicznego transportu zbiorowego po okazaniu
legitymacji rencisty i innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Stalowej Woli,
8) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego,
9) honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 12 litrów krwi – kobiety lub 18 litrów krwi – mężczyźni
lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego
przez operatora publicznego transportu zbiorowego, po okazaniu przez zainteresowanego Legitymacji
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi lub odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ,
10) zasłużeni dawcy przeszczepu. Dokumentem uprawniającym jest bilet wolnej jazdy wydanego przez
operatora publicznego transportu zbiorowego, na podstawie legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu,
11) ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy towarzyszący im
podczas przejazdu - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych. Dokumentem
uprawniającym jest również legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Stopniu niepełnosprawności (kod niepełnosprawności 04-O),
12) umundurowani funkcjonariusze Policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, na podstawie
legitymacji służbowej,
13) pasażerowie w Europejskim Dniu bez Samochodu (tj. 22.09),
14) osoby, którym przyznano tytuł „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” lub „Honorowy Obywatel Miasta
Stalowa Wola”, na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez operatora publicznego transportu
zbiorowego po okazaniu aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” lub „Honorowy
Obywatel Miasta Stalowa Wola” ,
15) dzieci w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1863 ze zm.), będące posiadaczami Karty Dużej Rodziny, wydanej na podstawie przedmiotowej
ustawy przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Uprawnienie przysługuje na podstawie biletu wolnej jazdy
wydanego przez Operatora, po okazaniu przez zainteresowanego Karty Dużej Rodziny potwierdzającej
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zamieszkanie w Stalowej Woli (tj. numer ewidencyjny gminy Stalowa Wola: 1818011 na Karcie Dużej
Rodziny), a w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia również legitymacji szkolnej, studenckiej
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
§ 5. Do korzystania z przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli na podstawie
biletów ulgowych jednostrefowych i wielostrefowych na podstawie stosownych dokumentów, uprawnieni są:
1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do dnia
ukończenia 24 roku życia. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważna legitymacja szkolna,
2) inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dokumentem uprawniającym jest
legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Stopniu niepełnosprawności (kod niepełnosprawności 03-L),
3) emeryci i renciści. Dokumentem uprawniającym jest legitymacja emeryta/rencisty wydana przez organ
emerytalno-rentowy,
4) studenci studiów doktoranckich. Dokumentem uprawniającym jest legitymacja studenta studiów
doktoranckich.
§ 6. Określa się zasady promocyjnej sprzedaży biletów okresowych na przejazdy środkami komunikacji
miejskiej w Stalowej Woli:
1) pasażerowi przysługuje zniżka w wysokości 10% ceny biletu okresowego 30- dniowego lub 60- dniowego
pod warunkiem nabycia do niej prawa,
2) warunkiem nabycia prawa do zniżki, o której mowa pkt 1 jest zakup ciągły biletów okresowych na
następujące po sobie co najmniej trzy okresy 30-dniowe (lub jeden 30-dniowy i jeden 60-dniowy), lub
zakup ciągły biletów okresowych na następujące po sobie dwa okresy 60-dniowe, przy zachowaniu zasady,
że przerwa pomiędzy tymi okresami nie może przekroczyć 3-ch dni kalendarzowych.
W przypadku, gdy trzeci dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy bądź w sobotę, wówczas trzeci
dzień przypada na pierwszy dzień przypadający po dniu wolnym,
3) pasażer po spełnieniu warunków nabycia prawa do zniżki może dokonać zakupu kolejnych biletów
okresowych (30-dniowych lub 60-dniowych) ze zniżką określoną w pkt 1,
4) pasażer traci prawo do zniżki, jeżeli przerwa pomiędzy okresami, na które dokonał zakupu biletu
przekroczyła trzy dni kalendarzowe. W przypadku, gdy trzeci dzień przypada na dzień ustawowo wolny od
pracy bądź w sobotę, wówczas trzeci dzień przypada na pierwszy dzień przypadający po dniu wolnym,
5) w przypadku utraty prawa do zniżki w sytuacji określonej w pkt 4 pasażer nabywa prawo do kolejnej zniżki
po spełnieniu warunków określonych w pkt 2. Na poczet biletów okresowych uprawniających do zniżki
zalicza się pierwszy bilet okresowy (30-dniowy lub 60-dniowy) zakupiony po upływie okresu
uprawniającego do zachowania prawa do zniżki,
6) zniżki nie stosuje się w przypadku zakupu biletu okresowego wakacyjnego (imiennego),
7) zakup biletu okresowego wakacyjnego (imiennego) jest traktowany na równi z zakupem biletu
30- dniowego i uprawnia do nabycia i do zachowania prawa do zniżki pod warunkiem zachowania
terminów zakupu na kolejne okresy ważności określonych w pkt 2,
8) zniżka, o której mowa w pkt 1 jest naliczana od ceny biletu normalnego okresowego, a w przypadku
biletów okresowych ulgowych od ceny, jaka obowiązuje po uwzględnieniu ulgi.
§ 7. 1. W razie stwierdzenia przez osobę upoważnioną do kontroli biletów braku ważnego biletu, bądź
braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, lub naruszenia przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego podróżny
jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości oraz uiszczenia:
1) należności za usługę przewozową i opłaty dodatkowej, lub
2) opłaty manipulacyjnej.
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2. Wysokość pełnej opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
1) za przejazd bez ważnego biletu, jako 100 – krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
jednostrefowego,
2) za przejazd na podstawie biletu o zaniżonej wartości bądź przejazd na podstawie biletu ulgowego bez
wymaganego dokumentu uprawniającego do ulgi, jako 50 – krotność ceny biletu jednorazowego
normalnego jednostrefowego,
3) za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do
przewozu na warunkach - bez zachowania tych warunków, jako 50 – krotność ceny biletu jednorazowego
normalnego jednostrefowego,
4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny
jest obowiązany uiścić opłatę dodatkową ustaloną, jako 150 – krotność ceny biletu jednorazowego
normalnego jednostrefowego,
3. W przypadku niezwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 14 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ustalonej
w sposób określony w § 7 ust. 2 pkt 1-4 ulega obniżeniu o 60%.
4. W przypadku, gdy pasażer w momencie kontroli biletowej nie może wylegitymować się ważnym biletem
imiennym nałożona opłata dodatkowa zostanie anulowana, jeżeli w ciągu 7 kolejnych dni od daty zdarzenia
zostanie przedstawiony ważny bilet imienny. Anulowanie opłaty dodatkowej uzależnia się od uprzedniej
weryfikacji ważności biletu (wraz z ewentualnymi uprawnieniami do ulgi) według stanu na moment dokonanej
kontroli oraz od uiszczenia opłaty manipulacyjnej określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku, gdy pasażer w czasie kontroli biletowej nie może wylegitymować się ważnym
dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, nałożona
opłata dodatkowa zostanie anulowana jeżeli w ciągu 7 kolejnych dni od daty zdarzenia
zostanie przedstawiony odpowiedni dokument. Anulowanie opłaty dodatkowej uzależnia się od uprzedniej
weryfikacji ważności dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego według stanu na
moment dokonanej kontroli oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Opłata manipulacyjna za czynności anulowania opłaty dodatkowej w sytuacjach określonych w ust. 4
i 5 wynosi 5-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego jednostrefowego;
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXIII/316/12 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 27.01.2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do
przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli
realizowanej w granicach administracyjnych Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień
międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zmieniona Uchwałą nr XXXVII/514/12 Rady
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 05.11.2012 r. oraz Uchwałą nr XXXIX/530/12 Rady Miejskiej w Stalowej
Woli z dnia 30.11.2012 r.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Stalowej Woli

Jan Sibiga

