UCHWAŁA NR LXVI/461/2022
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe i opłat dodatkowych w publicznym transporcie
zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez gminę Miasto Sieradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005 i 1079) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się następujące opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na liniach miejskich:
1) bilety jednorazowe:
a) cena biletu jednorazowego normalnego

- 2,60 zł,

b) cena biletu jednorazowego ulgowego – ulga typu I

- 2,00 zł,

c) cena biletu jednorazowego ulgowego – ulga typu II

- 1,30 zł,

d) cena biletu jednorazowego ulgowego – ulga typu IIa

- 1,30 zł

2) bilety miesięczne:
a) cena biletu miesięcznego normalnego

- 75,00 zł,

b) cena biletu miesięcznego ulgowego – ulga typu I

- 51,00 zł,

c) cena biletu miesięcznego ulgowego – ulga typu II

- 37,50 zł,

d) cena biletu miesięcznego ulgowego – ulga typu IIa

- 37,50 zł.

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego na danej linii za przewóz
następujących rzeczy lub zwierząt:
1) przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach:
a) od 65 x 45 x 25 cm do 90 x 75 x 40 cm,
b) od 12 x 12 x 150 cm do 12 x 12 x 220 cm,
c) od 90 x 75 x 10 cm do 100 x 90 x 10 cm,
2) rowerki dziecięce,
3) psy zajmujące miejsce w pojeździe.
2. Ustala się, że opłacie za przewóz nie podlegają następujące rzeczy lub zwierzęta:
1) przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie nie przekraczające wymiarów: 65 x 45 x 25 cm, 12 x 12 x
150 cm, 90 x 75 x 10 cm,
2) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
3) wózki dziecięce i inwalidzkie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem w czasie przejazdu,
4) instrumenty muzyczne i sztalugi, przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych,
na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.
§ 3. 1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną:
a) braku ważnego biletu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
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c) brak ważnego biletu za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów
o ich przewozie,
d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu
- podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w ust. 2 - 3.
2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego normalnego
obowiązującego na liniach miejskich, w następujący sposób:
1) jako 100-krotność tej ceny:
a) za przejazd bez ważnego biletu,
b) za przewóz bez ważnego biletu rzeczy lub zwierząt, jeżeli przewóz podlega opłacie lub za naruszenie
przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt,
2) jako 50-krotność tej ceny:
a) za okazanie się niewypisanym biletem miesięcznym,
b) za posiadanie biletu o zaniżonej wartości,
3) jako 20-krotność tej ceny:
a) za brak w chwili kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu,
b) za nie okazanie w trakcie kontroli wcześniej nabytego biletu miesięcznego,
4) jako 300-krotność tej ceny: za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu
środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia
dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 40 %.
§ 4. Traci moc uchwała nr LXIII/422/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe i opłaty dodatkowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych
przewozach pasażerskich organizowanych przez gminę Miasto Sieradz (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 2915).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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