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UCHWAŁA NR XXVI/141/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz

ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 15 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
0publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015, poz. 1440, poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893 i z 2016 r.
poz. 1342) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 915)
uchwala się, co następuje :
1.1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie

zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich jak w załączniku nr 1
1nr 2 do uchwały.

2. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej jak w załączniku nr 3
do uchwały.^~

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
3. Traci moc uchwała nr XX/105/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania

o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania wysokości
opłat dodatkowych, zmieniona uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XXII/146/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.,
uchwałą Rady Miasta Włocławek Nr XXV/181/2012 z dnia 25 września 2012r., uchwałą Rady Miasta
Włocławek Nr XXIX/234/2012 z dnia 27 grudnia 2012r., uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XLII/51/2014
Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r., uchwałą nr XII/102/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia
29 października 2015r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2014r., poz. 2679 oraz Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015r.,

poz.3374).
4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Janusz Dębczyński
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załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/141/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 listopada 2016 r.
Opłaty za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta
Włocławek w złotych.
Lp.

Wyszczególnienie

rodzajów biletów

Kategoria biletów
Jednorazowy
Normalny

2.
Bilety jednorazowe linie
miejskie:

3.

Bilet jednorazowy,
przesiadkowy ważny 45
minut

2,60

1.1.

1.2.

B ilet j ednorazo wy,
normalny za przejazd do 2
przystanków

1.
1.

sezonową

5.

50%
6.

Ulgowy
50%

7.

8.

70%
9.

1,30

1,30
2,60

15,00

9,00

4.2.

Bilet regionalny
jednorazowy normalny
i ulgowy wystawiony przez
Przewozy Regionalne
Sp.zo.o. na trasie Toruń
Włocławek z dopiskiem
„ważny w MPK we
Włocławku" wyłącznie na
liniach miejskich przez 60
min. licząc od godz.
wskazanej na bilecie

2,60

5.

Okresowe sieciowy
imienny w granicach
miasta na:

5.1.

miesięczny

5.2.

dekadowy

4.

4.

Normalny

Normalny

1,00

Karnety
sześcioprzejazdowe -bez
możliwości przesiadki
Bilet dobowy na wszystkie
miejskie linie autobusowe
ważny 24 godziny od
skasowania

3.

50%

Ulgowy

Cena biletu

Bilet jednorazowy na linię
1.3.

Miesięczny

Karnet

Ulgowy

7,50

4,50

75,00

37,50

22,50
7,50

25,00+ 1 zł

12,50 + 1 zł
15,00

5.3.

dwudziestodniowy

50,00 +1 zł

25,00 + 1 zł
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Bilet regionalny miesięczny
imienny normalny i ulgowy
wystawiony przez
Przewozy Regionalne Sp.
z o.o. na trasie Toruń
Włocławek z dopiskiem

Poz. 4544

60,00

nr
,"ważny na
wybranej linii autobusowej
w granicach
administracyjnych miasta
6.

Bilet na okaziciela:

6.1.

Wszystkie linie miejskie

7.
7.1.
8.

8.1.

99,00

Opłata za przewóz bagażu podręcznego, o wymiarach 60x40x20 cm:
Bilet jednorazowy,
przesiadkowy ważny 45
minut

2,60

Opłata za przewóz zwierzęcia:
Bilet jednorazowy,
przesiadkowy ważny 45
minut

30,00
*

„ważny w MPK we
Włocławku" na linii

2,60

*- bilety Regionalne „WIT" - z ulgą 49% i 51%
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/141/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 listopada 2016 r.
Cennik opłat za przewozy autobusami Operatora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. na liniach wykraczających poza granice Miasta Włocławek w złotych.
Lp.

Linia komunikacyjna - relacja

Wyszczególnienie

rodzajów biletów
2.

1.

Modzerowo

Wieniec Zdrój

Świętosław

Gąbinek

3.

4.

5.

6.

1.

Jednorazowe dla:

1.1.

osób w wieku pow. 4 lat, za
przewóz wózka lub bagażu

3,50

2,60

3,20

3,40

1.2.

studentów szkół wyższych
i kombatantów

1,75

1,30

1,60

1,70

2.

Okresowe

2.1.

Ważne na 30 lub 31 dni
przejazdu autobusami

148,00

80,00

130,00

139,00

74,00

78,00

jednej linii
2.2.

ważne na wszystkie linie poza
granicami miasta na 30 lub

180,00

31 dni
3.

Szkolne dla: uczniów szkół
dziennych podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazj alny ch
działających na podstawie
przepisów ustawy o systemie
oświaty autobusami jednej
linii, ważny we wszystkie dni
miesiąca

82,00

60,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- 5 -Poz. 4544

załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/141/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 listopada 2016 r.
Określenie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz wysokość opłaty
manipulacyjnej w związku z art. 34a ust. 2 ustawy Prawo przewozowe.

1.Opłaty dodatkowe wystawiane są w przypadku:
1.1 Niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
1.2Naruszenie przepisów Regulaminu przewozów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt
i rzeczy.
1.3 Spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

2.Opłaty dodatkowe za przewozy osób:
2.1Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu130,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dniod daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi91,00 zł
2.2Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu
ulgowego lub bezpłatnego wynosi104,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dniod daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi72,80 zł
3.Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportowego:
3.1 Zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty52,00 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty,36,40 zł
wysokość opłaty wynosi
3.2Rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych -

bez zachowania tych warunków52,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi36,40 zł
4.Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka

transportowego bez uzasadnienia przyczyny390,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty
Wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty,
wysokość opłaty wynosi273,00 zł
5.Opłatę dodatkową opłaca się łącznie z należnością podstawową za przejazd lub przewóz.
6.Opłata manipulacyjna za czynności związane z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% kwoty
opłaty dodatkowej.

