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UCHWAŁA NR XLVIII/549/2013
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie
Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001
o cenach 1)1) (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.), art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984r. - Prawo przewozowe1)2) (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz.601 ze zm.), art. 15 ust.1 pkt 10 i 11
ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ceny biletów jednorazowych, okresowych i karnetów, normalnych i ulgowych, za usługi
przewozowe świadczone komunikacją miejską oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2. Ustala się opłaty za przewóz rowerów i zwierząt (z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach)
w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz na danej linii.
3. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec,
Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok, z którymi zawarte jest "Porozumienie Komunalne" w sprawie
powierzenia miastu Gorzów Wlkp. zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na mocy, którego
Miasto Gorzów Wlkp. jest jego Organizatorem.
§ 2. 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach uprawnieni są:
1) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
w zakresie ustalonym w załączniku do regulaminu wynagradzania – na podstawie biletu upoważniającego
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, ze zdjęciem posiadacza, wydanego przez Miejski Zakład
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.,
2) inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidztwa, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej
egzystencji, osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym i wskazani przez nich przewodnicy – na
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy
i samodzielnej egzystencji; (legitymacja inwalidy I-szej grupy) lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności wraz
z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
3) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i umożliwiającego
stwierdzenie wieku,
4) dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,
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5) dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna w okresie do
ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia lub szkoły wyższej,
nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie: dzieci i młodzież:
a) legitymacji przedszkolnej (wzór MEN-I/52/2) lub legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-I/51/2) lub
b) orzeczenia komisji lekarskiej d/s inwalidztwa i zatrudnienia wraz z legitymacją szkolną lub studencką
lub
c) legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z legitymacją szkolną lub studencką.
6) osoby niewidome i słabo widzące oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji Polskiego Związku
Niewidomych lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
stwierdzającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany wadą narządu
wzroku, określony odpowiednim kodem ( 04-O ), wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość. W przypadku przewodników wskazania przez niewidomego lub słabo widzącego,
7) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzeni
przed 8 maja 1945r. - na podstawie legitymacji Stowarzyszenia,
8) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej zawsze
przy przejazdach wraz z dzieckiem lub przy przejazdach, po dziecko, z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – na podstawie: dla podróżujących wraz dzieckiem
dokumentu dziecka, dla podróżujących po dziecko lub po jego odwiezieniu zaświadczenia dla opiekuna
ucznia niepełnosprawnego,
9) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. i Policji,
10) Honorowi Dawcy Krwi, legitymujący się oddaniem honorowo co najmniej: mężczyźni 25 litrów krwi,
kobiety 18 litrów krwi, zamieszkali w Gorzowie Wlkp. – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy
Krwi w sztywnej okładce z potwierdzonym wpisem oddania: mężczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów
krwi,
11) posiadacze Biletów Jednodniowych (VBB - Bilet Jednodniowy T/P) uprawniających do przejazdu
w relacji Berlin - Gorzów Wlkp. - Berlin lub Berlin - Gorzów Wlkp. do godz. 24:00 w dniu skasowania
biletu – na podstawie Biletu Jednodniowego (VBB-Bilet Jednodniowy T/P) w relacji Berlin-Gorzów
Wlkp.-Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. ważne do godz. 24:00 w dniu skasowania biletu.
2. Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga 50%) na wszystkich liniach uprawnieni są:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na
podstawie legitymacji szkolnej,
3) zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp., którzy utracili prawo do pobierania zasiłku
na podst. art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. „b” w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. Nr 99 poz. 1001/ w okresie nie pobierania
zasiłku, ulga przysługuje wyłącznie przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i karnetów – na
podstawie aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, ważnego 1 miesiąc od daty wydania
bądź przedłużenia ważności, potwierdzonego przez Wydział Transportu Publicznego Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp. wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości,
4) emeryci w wieku powyżej 60 lat i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują
dodatek oraz osoby uprawnione do renty socjalnej – na podstawie: dowodu osobistego lub innego
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dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz legitymacji emeryta lub rencisty (w tym
legitymacji upoważniającej do renty socjalnej) wydanej przez uprawniony organ.
3. Dokumenty stanowiące podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych są określone przepisami
szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje
działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ustala się ceny biletów za przejazd w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz do
miejscowości: Baczyna, Łagodzin, Wawrów, zalew w Karninie:
1) bilet jednorazowy:
a) normalny - 2,90 zł
b) ulgowy - 1,45 zł
2) bilet dobowy:
a) normalny - 13,80 zł
b) ulgowy - 6,90 zł
3) karnet pięcioprzejazdowy:
a) normalny - 13,40 zł
b) ulgowy - 6,70 zł
4) bilet siedmiodniowy:
a) normalny - 28,00 zł
b) ulgowy - 14,00 zł
5) bilet czternastodniowy:
a) normalny - 54,00 zł
b) ulgowy - 27,00 zł
6) bilet miesięczny imienny:
a) normalny - 92,00 zł
b) ulgowy - 46,00 zł
7) bilet miesięczny na okaziciela:
a) normalny - 190,00 zł
b) ulgowy - 95,00 zł
8) bilet trzymiesięczny imienny:
a) normalny - 260,00 zł
b) ulgowy - 130,00 zł
5. Ustala się ceny biletów za przejazd na liniach specjalnych:
1) normalny - 6,00 zł
2) ulgowy - 3,00 zł
6. Ustala się ceny biletów za przejazd na liniach normalnych poza granicami administracyjnymi Gorzowa
Wlkp. oraz granicami administracyjnymi miejscowości: Baczyna, Łagodzin, Wawrów, zalew w Karnin:
1) bilet jednorazowy (z wyjątkiem Łupowa):
a) normalny - 6,40 zł
b) ulgowy - 3,20 zł
2) bilet czternastodniowy:
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a) normalny - 98,00 zł
b) ulgowy - 49,00 zł
3) bilet miesięczny imienny:
a) normalny - 184,00 zł
b) ulgowy - 92,00 zł
7. Ustala się cenę biletu za przejazd do miejscowości Łupowo:
1) bilet jednorazowy:
a) normalny - 3,60 zł
b) ulgowy - 1,80 zł
8. Ustala się ceny biletów za przejazd na terenie jednej gminy:
1) bilet czternastodniowy:
a) normalny - 58,00 zł
b) ulgowy - 29,00 zł
2) bilet miesięczny imienny:
a) normalny - 106,00 zł
b) ulgowy - 53,00 zł
3) bilet trzymiesięczny imienny:
a) normalny - 246,00 zł
b) ulgowy - 123,00 zł
§ 3. 1. Ustala się wysokość opłat dodatkowych, liczonych jako wielokrotności ceny biletu jednorazowego
ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych za:
1) przejazd osób bez ważnego biletu,
2) brak numeru "legitymacji do biletu miesięcznego" na znaczku kontrolnym biletu okresowego oraz za bilet
okresowy zniszczony, nieczytelny, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,
3) niezapłacenie należności za zabranie ze sobą do środka przewozu zwierząt lub roweru albo naruszenie
przepisów o ich przewozie,
4) brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
2. Opłaty dodatkowe stosuje się za:
1) przejazd osób bez ważnego biletu:
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia
opłaty - 35-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach
specjalnych.
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 55 krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
2) za przewóz roweru bez ważnego biletu, za przewóz zwierzęcia - w tym psa - bez ważnego biletu, kagańca
lub aktualnego świadectwa szczepienia:
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia
opłaty - 15-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach
specjalnych.
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 20 krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
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3) za brak numeru "legitymacji do biletu miesięcznego" na znaczku kontrolnym biletu okresowego oraz za
bilet okresowy zniszczony, nieczytelny, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania:
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia
opłaty - 15-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach
specjalnych.
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 20 krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
4) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu:
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia
opłaty - 30-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach
specjalnych.
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 45 krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
§ 4. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej ważne są bilety z nadrukiem „MZK Gorzów
Wielkopolski” (w tym bilety zakupione w automacie do sprzedaży biletów zainstalowanym w pojeździe) oraz
bilety wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego, na którym widoczne jest przesuwające się logo MZK
Gorzów Wielkopolski lub napis MZK Gorzów Wielkopolski z zastrzeżeniem § 2 ust.1 pkt. 12 bądź inne
określone przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XXX/335/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłat, zwolnień
i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat
dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2) Uchwała Nr XXXIII/370/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lipca 2012 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
3) Uchwała Nr XXXVI/412/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
4) Uchwała Nr XXXVIII/420/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
- 1)1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/6/WE z dnia 16 lutego
1998 r. w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.
Urz. WE L. 80 z 4.07.1998). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (14)
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- 1)2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 96/75/WE z dnia
19 listopada 1996r. w sprawie systemów czarterowania i wyznaczania stawek przewozowych w krajowej
i międzynarodowej żegludze śródlądowej we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 304 z 27.11.1996, str. 12, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 2, str. 508, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

