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UCHWAŁA NR XLVI/353/17
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin
sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu
zbiorowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920, poz. 1954; z 2017 r. poz. 60, poz. 730) i art. 33a
i 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Miasto Radomsko, któremu na mocy zawartych porozumień powierzono wykonywanie zadań
w zakresie regulacji taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej w obszarze objętym integracją międzygminną, zapewnia usługi przewozu osób.
§ 2. Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objetym zintegrowanymi usługami przewozowymi
w ramach komunikacji miejskiej:
a) Strefę miejską - Miasto Radomsko, Kietlin, Strzałków,
b) Strefę pozamiejską - obszar Gmin: Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Nowa
Brzeźnica, Radomsko (z wyjątkiem miejscowości Kietlin i Strzałków).
§ 3. 1. Ustala się ceny za usługi przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze miasta
Radomsko i Gmin, które przystapiły do porozumień międzygminnych zgodnie z załącznikiem nr 2,
stanowiącym integralną częśc niniejszej uchwały.
2. Ustala się opłatę za przewóz bagażu lub zwierzęcia w wysokości opłaty za bilet jednorazowy normalny
lub za przejazd jednorazowy normalny realizowany kartą elektroniczną, w zależności od sposobu uiszczenia
opłaty za przejazd.
3. Wysokość opłat dodatkowych ustala się w następujący sposób:
1) Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 70-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego;
2) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu - 60-krotność
obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;
3) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego przejazdu - 60krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;
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4) Za przewóz bagażu lub zwierząt bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 20-krotność obowiązującej
ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;
5) Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt - 20-krotność obowiązującej ceny najtańszego
biletu jednorazowego normalnego;
6) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 120-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
4. Sposób ustalania opłaty manipulacyjnej okresla się jako 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób
zgodny z § 3 ust. 3.
5. W przypadku udokumentowania przez podróżnego posiadającego jednorazowy bilet ulgowy, nie później
niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnych uprawnień do ulgi, pobrana opłata dodatkowa ulega zwrotowi
po potrąceniu opłaty manipulacyjnej opisanej w ustępie 4, a w przypadku wezwania do zapłaty - jeżeli opłata
dodatkowa nie została jeszcze uiszczona - podlega ona umorzeniu po uiszczeniu przez podróżnego opłaty
manipulacyjnej opisanej w ustępie 4.
6. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu,
ważnych uprawnień do bezpłatnego przejazdu albo przedłożenia w powyższym terminie odpowiedniego
dokumentu przewozu, pobrana opłata dodatkowa ulega zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej opisanej
w ustępie 4, a w przypadku wezwania do zapłaty - jeżeli opłata dodatkowa nie została jeszcze uiszczona podlega ona umorzeniu po uiszczeniu przez podróżnego opłaty manipulacyjnej opisanej w ustępie 4.
7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu albo odpowiedni dokument przewozu przedłożyć należy w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku, przy ulicy Narutowicza 59.
8. Opłata dodatkowa wymieniona w ustępie 3 pkt 1 - 5 ulega obniżeniu:
1) W przypadku natychmiastowego jej uiszczenia o 50 % opłaty;
2) W przypadku uiszczenia jej w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty o 30% opłaty.
§ 4. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej upoważniają jedynie karty elektroniczne i bilety
wprowadzone do sprzedaży przez MPK Spółka z o. o. w Radomsku.
§ 5. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej
na obszarze Miasta Radomsko oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych, zgodnie
z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na
terenie miasta Radomska i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych, zgodnie z załącznikiem
Nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały oraz jej przekazanie do wiadomości mieszkańcom miasta powierza się
Prezydentowi Miasta Radomsko.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraa gmin sąsiadujących, które przystąpiły
do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/353/17
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 listopada 2017 r.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Miasta Radomsko oraz
Gmin sąsiadujacych, które przystąpiły do porozumień miedzygminnych
I. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Osoby uprawnione

1

Osoby uprawnione na podstawie odrębnych
przepisów prawa – bez konieczności
posiadania karty elektronicznej:
- posłowie i senatorowie (art. 43 ust. 1 ustawy
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora Dz. U z 2016 r.
poz. 510 z późn. zm.)
- inwalidzi wojenni i wojskowi, uprawnienie
przysługuje także przewodnikowi (osoba
pełnoletnia) towarzyszącemu inwalidzie
zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
(art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 w zw.
z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r.
poz. 871 z późn. zm.)

2
3

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczajacy
uprawnienie

Na postawie legitymacji.

Na podstawie książki inwalidy wojennego
(wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty
wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy
inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości
i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek
opiekuna

Wymienieni poniżej mieszkańcy Miasta Radomska na podstawie niniejszej uchwały
Dzieci do lat 4
Na podstawie oświadczenia opiekuna
Dzieci, które ukończyły 4 lata, do rozpoczęcia Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
nauki szkolnej
z o.o w Radomsku na podstawie oświadczenia
opiekuna lub dokumentu tożsamości.

4

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek i tożsamość pasażera.

5

Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
określającym znaczny stopień
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność
do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna
I grupa inwalidzka) lub niezdolność do
samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem
towarzyszącym im w pojeździe

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o. w Radomsku na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej z określeniem znacznego stopnia
niepełnosprawności
- lub legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub orzeczenia wydanego przez ZUS z określeniem
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji lub niezdolności do samodzielnej
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egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość pasażera (karta opiekuna uprawnia do
przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną).
6

Niewidomi wraz z przewodnikiem
towarzyszącym im w pojeździe (w tym psy
przewodnicy)

7
Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności - dawna II grupa
inwalidzka, wraz z opiekunem (jeśli
w orzeczeniu jest zaznaczone że dana osoba
wymaga opieki)

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o. w Radomsku na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej z określeniem znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem
symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O
- lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
wraz z dokumentem potwierdzajacym tożsamość
pasażera.
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o. w Radomsku na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentem
potwierdzajacym tożsamość pasażera (karta opiekuna
uprawnia do przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną).
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie odpowiedniej
legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
oraz zaświadczenia z punktu krwiodawstwa o ilości
oddanej krwi wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość pasażera.

8

Osoby, które oddały bezpłatnie: - co najmniej
18 litrów krwi - mężczyźni - co najmniej
15 litrów krwi - kobiety

9

Osoby głuche i głuchonieme

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej z wpisem symbolu przyczyny
niepełnosprawności 03-L wraz z zaświadczeniem
lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu.

10

Uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i specjalnych w czasie
trwania nauki aż do jej zakończenia

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie legitymacji szkolnej
(każdego roku przedłużana na podstawie aktualnej
legitymacji podstemplowanej pieczęcią szkoły).

11

Dzieci i młodzież do 16 roku życia
niepełnosprawne z powodu upośledzenia
umysłowego

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej z wpisem symbolu przyczyny
niepełnosprawności 01-U, 04-O, 05-R lub 12C.

12

Osoba wskazana jako opiekun
niepełnosprawnych uczniów, których
kształcenie i wychowanie wymaga stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Karta elektroniczna wydana przez MPK Sp. z o.o
obowiązująca tylko w obecności osoby
niepełnosprawnej, do której przypisana jest karta.

13

Pracownicy i emeryci MPK Sp. z o.o.
w Radomsku w zakresie objętym układem
zbiorowym pracy

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku.

14

Rodziny objęte programem „Rodzina +3”

Karta elektroniczna wydana przez MPK Sp. z o.o
w Radomsku na podstawie karty dużej rodziny wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera,
której jeden członek rodziny przez rok podróżuje
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bezpłatnie z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
15

Pracownicy Urzędu Miasta wykonujący
funkcje kontrolne

16

Mieszkańcy Miasta Radomska znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej wskazani przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
spełniających kryteria dochodowe o których
mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn. zm.) oraz
- będący długotrwałymi bezrobotnymi lub
poszukującymi pracy realizującymi kontrakt
socjalny lub bezdomnymi realizującymi
indywidualny program wychodzenia
z bezdomności

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie imiennego
upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta
Radomska i dowodu tożsamości.
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp.
z o.o w Radomsku na podstawie zaświadczenia
Dyrektora MOPS lub jego zastępców u na okres 90 dni
wraz z dokumentem tożsamości.

II. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Osoby uprawnione

1

Bilet ulgowy ustawowy (50% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego):
- studenci kształcący się na studiach
pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
albo jednolitych studiach magisterskich
uczelni wyższych publicznych
i niepublicznych bez względu na wiek
(art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym, Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842 z późn. zm.)
Bilet ulgowy ustawowy (50% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego)
- kombatanci i osoby, które podlegały
represjom wojennym i okresu
powojennego (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu
powojennego, Dz. U. z 2016 r. poz. 1255,
z późn. zm.)
Bilet ulgowy ustawowy (50% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego)
- mieszkańcy Radomska na podstawie
niniejszej uchwały oraz mieszkańcy
gmin, których Rady Gmin podjęły
stosowną uchwałę
- emeryci i renciści, pobierający

2

3

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający
uprawnienie *
Ważna legitymacja wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku).

Ważna legitymacja wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku).

Ważna legitymacja ZUS, KRUS lub aktualny odcinek
renty/emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku.
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5

6

7

8

świadczenia przedemerytalne oraz ich
współmałżonkowie, na których pobierają
dodatki rodzinne.
Bilet ulgowy (50% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego)
- osoby, które świadczyły pracę po
1956 r. na rzecz organizacji politycznych
i związków zawodowych, nielegalnych
w rozumieniu przepisów obowiązujących
do kwietnia 1989 r.
Bilet ulgowy (50% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego)
- osoby, które nie wykonywały pracy
w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r.
na skutek represji politycznych
Bilet ulgowy (70% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego) - osoby wymienione na
podstawie uchwał Rad Gminnych
objętych integracją międzygminną
- uczniowie
Bilet ulgowy (70% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego) - osoby wymienione na
podstawie uchwał Rad Gminnych
objętych integracją międzygminną
- emeryci i renciści, pobierający
świadczenia przedemerytalne oraz ich
współmałżonkowie, na których pobierają
dodatki rodzinne.
Bilet ulgowy (70% ceny biletu
jednorazowego normalnego lub biletu
okresowego) - osoby wymienione na
podstawie uchwał Rad Gminnych
objętych integracją międzygminną
-dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej

–6–

Poz. 5306

Ważna legitymacja wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku), na
podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz 887,
z późn. zm.)
Ważna legitymacja wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku), na
podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz 887,
z późn. zm.)
Ważna legitymacja szkolna (każdego roku przedłużana na
podstawie aktualnej legitymacji podstemplowanej
pieczęcią szkoły).
Ważna legitymacja ZUS, KRUS lub aktualny odcinek
renty/emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.

Na podstawie oświadczenia opiekuna lub dokument
tożsamości.

* Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz emerytom uprawnienia do przejazdów ulgowych
przysługują tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały
stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/353/17
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 listopada 2017 r.
CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH I OKRESOWYCH
Bilety
1. Bilet jednorazowy normalny
2. Bilet jednorazowy ulgowy 50%
3. Bilet jednorazowy ulgowy 70%

Strefowy miejski
3,00
1,50
2,10

Strefowy pozamiejski
4,50
2,25
3,15

Odpowiednią opłatę za bilet jednorazowy można wnosić z "portmonetki" przez skasowanie karty
elektronicznej.
Ceny biletów okresowych w złotych (brutto z podatkiem VAT)
Bilet
Bilet okresowy 30-dniowy normalny
Bilet okresowy 30-dniowy ulgowy 70%
Bilet okresowy 30-dniowy ulgowy 50%
Bilet okresowy 90-dniowy normalny
Bilet okresowy 90-dniowy ulgowy 70%
Bilet okresowy 90-dniowy ulgowy 50%

Strefa miejska
90
60
45
240
160
120

Strefa miejska i pozamiejska
135
95
67
360
260
180

1. Nośnikiem biletu okresowego jest karta elektroniczna.
2. Bilety okresowe są ważne przez kolejne 30 lub 90 dni.
3. Bilet okresowy miejski jest ważny na wszystkich liniach na terenie miasta.
4. Bilet okresowy miejski i pozamiejski jest ważny na wszyskich liniach miejskich i gminnych
obsługiwanych przez MPK.
5. Bilety okresowe uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów, ale wymagają każdorazowo
potwierdzenia skasowania przy wejściu do autobusu poprzez przyłożenie do kasownika.
6. Koszt wyrobienia karty wynosi 7 zł.
7. Pierwsza karta biletu okresowego wydawana jest bezpłatnie.
8. Wydanie duplikatu związane jest z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.
Strefa miejska - Miasto Radomsko, miejscowości Kietlin i Strzałków.
Strefa pozamiejska - Lgota, Wola Blakowa, Piaszczyce, Płoszów, Jadwinówka, Szczepocice,
Dąbrówka, Lipie, Kamieńsk, Wojciechów, Gomunice, Gorzędów, Kletnia, Dobryszyce, Blok Dobryszyce,
Borowiecko, Grzebień, Krępa, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie, Józefów, Ładzice, Jedlno I i Jedlno II,
Wola Jedlińska, Radziechowice I i Radziechowice II, Kruplin.

