
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/90/2016 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie: cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenie osób uprawnionych 

do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty 

dodatkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art 15 ust. 1 pkt. 10, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia  

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. 

zm), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015,  

poz. 915) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny biletów za przejazdy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego spółka z o.o  

w Żaganiu w granicach administracyjnych miasta Żagań: 

Bilety jednorazowe 

Trasa Przejazdu Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy ulgowy 
miasto – miasto (jedna trasa) 2,00 zł 1,00 zł 

Bilety miesięczne 

Trasa przejazdu Bilet miesięczny ważny we wszystkie dni 

miesiąca 
Bilet miesięczny ulgowy ważny we wszystkie dni 

miesiąca 
miasto – sieć (wszystkie 

trasy) 
60,00 zł 30,00 zł 

§ 2. 1. Prawo do bezpłatnych przejazdów posiadają: 

a) Dzieci do lat 4 (czterech). 

b) Osoby, które ukończyły 70 lat (siedemdziesiąt lat). 

c) Osoby niewidome posiadające I grupę inwalidzką i ich opiekun towarzyszący niewidomym w podróży. 

d) Inwalidzi o stopniu niepełnosprawności znacznym oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji. 

e) Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczące się w szkołach  

i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty, oraz osoby opiekujace sie nimi w czasie przejazdu 

lub podróżujace po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, 

innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia (posługujące się legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze 

MEN-II/182/2 albo MEN1/51/2). 
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2. Prawo do przejazdów z ulgą 50 % posiadają: 

a) Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież szkolna do 26 roku życia. 

b) Inwalidzi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

c) Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz 

osoby pełniące obowiązek tej służby w formach równorzędnych. 

d) Emeryci. 

e) Nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych tylko przy przejazdach na podstawie 

biletów miesięcznych. 

f) Opiekunowie inwalidów o stopniu niepełnosprawności znacznym oraz opiekunowie osób całkowicie 

niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji, towarzyszące tej osobie w podróży. 

§ 3. 1. Ustala się opłaty: 

a) Za każdą jedną sztukę rzeczy (bagażu) przewożonych przez podróżnego, którego łączne wymiary 

przekraczają 120 cm, podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50% biletu jednorazowego 

normalnego. 

b) Podróżny inwalida poruszający się przy pomocy wózka inwalidzkiego ma prawo przewozić ten wózek 

bezpłatnie. 

c) Podróżny przewożący dziecko w wózku dzieciecym ma prawo przewozić ten wózek bezpłatnie. 

2. Ustala się opłaty za przewóz zwierząt: 

a) Za przewóz psa pobiera się opłatę jak za jedną sztukę (bagażu), przewożonego przez podróżnego określoną 

w § 3 ust. 1. lit. a. Dotyczy to również małych psów trzymanych na rękach. 

b) Pies przewodnik osoby niewidomej posiadającej I grupę inwalidzką towarzyszący niewidomemu w podróży 

przewożony jest bezpłatnie. 

c) Za małe zwierzęta (oprócz psów), przewożone w autobusach na rękach podróżnego nie pobiera sie opłaty. 

d) Za małe zwierzęta i ptaki, przewożone w klatkach lub koszach, pobiera się opłaty zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a. 

§ 4. 1. Ustala się dodatkowe opłaty za: 

a) Stwierdzenie przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu 

przewozu osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu upoważniajacego do przejazdu bezpłatnego lub 

ulgowego. 

b) Naruszenie przepisów o zabraniu ze sobą do środka transportu zwierząt lub rzeczy. 

c) Spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej 

przyczyny. 

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 

normalnego stosowanego przez przewoźnika w następujący sposób: 

a) Jako 50 -krotność tej ceny, za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu. 

b) Jako 40 - krotność tej ceny, za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. 

c) Jako 20 – krotność tej ceny, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za 

zabieranie ze sobą do środka transportu: 

- Zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty, bez uiszczenia tych opłat. 

- Rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, 

bez zachowania tych warunków 

d) Jako 150- krotność tej ceny, za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany środka 

transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 
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3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty 

wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ustalonej  

w sposób określony w ust. 2 pkt. a, b, c obniża się o 30%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

§ 6. Tracą moc: 

1. Uchwała nr XXII/15/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: cen biletów za 

przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy. 

2. Uchwała nr XLII/113/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę  

nr XXII/15/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji 

miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalenia opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu oraz zabierania zwierząt i rzeczy. 

3. Uchwała nr LI/141/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę  

nr XXII/15/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji 

miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalenia opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu oraz zabierania zwierząt i rzeczy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.   

  

 

Przewodnicząca Rady  

Miasta Żagań 

 

 

Wanda Winczaruk 
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