
UCHWAŁA NR XVI/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 
2020- 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art. 50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 
o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2475 z późn. zm.), art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo Przewozowe ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.8) po 
zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej Rada Miejska 
w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się maksymalne opłaty za przewóz osób środkami miejskiej komunikacji masowej 
w Tczewie w latach 2020- 2022 w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Operator realizujący usługi przewozowe osób środkami komunikacji miejskiej w Tczewie 
nie może stosować opłat za przewóz w wysokości przekraczającej opłaty ustalone niniejszą uchwałą.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 
2020-2022.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVI/141/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Opłaty za przewóz osób środkami komunikacji masowej                                        
w Tczewie w latach:

2020 2021 2022

     za przewóz 1 osoby 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

     za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

     za przewóz 1 osoby 3,40 zł 3,40 zł 3,40 zł

     za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych 1,70 zł 1,70 zł 1,70 zł

2.   Opłaty za jednorazowe przejazdy 

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                od  5 - 19zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                od 20 - 49zł 1,52 zł 1,52 zł 1,52 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                50 zł i więcej 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od 5 - 19zł 2,24 zł 2,24 zł 2,24 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od 20 - 49 zł 1,94 zł 1,94 zł 1,94 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  50 zł i więcej 1,52 zł 1,52 zł 1,52 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty         od  5 - 19zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty         od 20 - 49zł 2,22 zł 2,22 zł 2,22 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty         50 zł i więcej 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od  5 - 19zł 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od 20 - 49zł 0,76 zł 0,76 zł 0,76 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  50 zł i więcej 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   od  5 - 19zł 1,12 zł 1,12 zł 1,12 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   od 20 - 49 zł 0,97 zł 0,97 zł 0,97 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   50 zł i więcej 0,76 zł 0,76 zł 0,76 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty          od  5 - 19zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty          od 20 - 49zł 1,11 zł 1,11 zł 1,11 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty          50 zł i więcej 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł

  a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu 150 zł 150 zł 150 zł

  b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub  

ulgowego przejazdu
120 zł 120 zł 120 zł

   c) spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu bez uzasadnionej przyczyny       
450 zł 450 zł 450 zł

   4. Opłata manipulacyjna za ponoszone przez operatora koszty czynności 

związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej:

    BILET PAPIEROWY

BILET ELEKTRONICZNY - KARTA MIEJSKA

1.  Opłaty za bilet jednorazowy :

UWAGA: Opłaty za przejazdy osób na podstawie biletu elektronicznego, odbywające się z przesiadką, naliczane są tylko za 

przejazd pierwszym pojazdem o ile przerwa w podróży (na przesiadkę) nie przekracza 15 min, a przejazd odbył się na odl. 

przynajmniej 4 przystanków.

    3.   Opłaty dodatkowe pobierane w przypadku: 

 - nie więcej niż 10% opłaty 

dodatkowej

       za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych

          za przewóz 1 osoby:

2.  Opłaty za bilet czasowy 40-to minutowy :
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Uzasadnienie

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Pomorskiego nieważności załącznika do
Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłat
za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2020-2022
w części dotyczącej ustalenia opłaty manipulacyjnej za przyjęcie opłaty za przejazd jednorazowy
przez prowadzącego pojazd na liniach miejskich, wprowadza się nową treść załącznika.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk 
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