
 
 

UCHWAŁA NR XLVI/520/2021 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia 8 czerwca 2021 roku 

w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, 
uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen za usługi 

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do 
porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a 
ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944, 
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 679), art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., - Prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 8), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się system taryfowy, ceny i opłaty za korzystanie z usług przewozowych środkami komunikacji 
miejskiej w Nowym Sączu, realizowanych na liniach na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które 
przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach i w 
wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
w Nowym Sączu realizowanych na liniach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, 
które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego określone 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się przepisy porządkowe przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego 
komunikacji miejskiej miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 

2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, 
uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi 
w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień 
międzygminnych z miastem Nowy Sącz (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 5502 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 czerwca 2021 r.

Poz. 3537



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

   
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
 

Iwona Mularczyk 
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Załącznik Nr 1 
do UCHWAŁY NR XLVI/520/2021 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 8 czerwca 2021 r. 
 

 
SYSTEM TARYFOWY, CENY I OPŁATY 

za korzystanie z usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej. 
 

 
§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Organizator publicznego transportu zbiorowego - Miasto Nowy Sącz, dalej zwane 
Organizatorem; 

2) Operator publicznego transportu zbiorowego - Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, Sp. z o.o. w Nowym Sączu, dalej zwane Operatorem lub MPK; 

3) Bilet - dokument przewozu emitowany przez MPK, występujący w formie papierowej 
lub elektronicznej karty zbliżeniowej (tzw. e-bilet lub bilet elektroniczny); 

4) Karta Nowosądeczanina - karta wydawana na podstawie uchwały Rady Miasta 
Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r., w sprawie wprowadzenia programu 
„Karta Nowosądeczanina”. 

5) Elektroniczna portmonetka - to usługa elektroniczna, pozwalająca na gromadzenie 
środków w celu wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy 
autobusami MPK wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku 
zgromadzenia na niej środków pieniężnych; 

6) Bilet jednorazowy - bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby, przewozu 
bagażu lub psa, występujący w formie papierowej lub elektronicznej; 

7) Bilet zerowy - bilet pobierany u kierowcy w przypadku korzystania z uprawnienia  
do bezpłatnego przejazdu przez pasażera nie posiadającego e-biletu; 

8) Bilet okresowy - bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale 
czasowym, występujący w formie elektronicznej, którego ważność rozpoczyna się  
w dniu sprzedaży od godziny widniejącej na paragonie fiskalnym, a w przypadku 
zakupu biletu w przedsprzedaży od pierwszego dnia okresu jego obowiązywania; 

9) Bilet trasowany - rodzaj biletu okresowego, uprawniający do przejazdów 
w określonym kierunku; 

10) Rejestracja przejazdu - skasowanie biletu lub operacja zbliżenia e-biletu 
do kasownika znajdującego się w pojeździe, zakończona pozytywną weryfikacją; 

11) Opiekun - osoba pełnoletnia, sprawująca pieczę nad małoletnim lub 
niepełnosprawnym; 

12) Przewodnik - osoba towarzysząca pasażerowi uprawnionemu do ulgi lub pies 
asystujący w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

§ 2. Strefy biletowe 
1. Podstawą podziału sieci komunikacyjnej na strefy są granice administracyjne jednostek 

samorządu terytorialnego oraz wyznaczone przez organizatora przystanki graniczne.  
2. Ustala się trzy strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi 
świadczonymi środkami komunikacji miejskiej: 
1) miejska strefa biletowa oznaczona symbolem „Strefa 0” lub „0”, obejmująca 

przystanki w granicy administracyjnej miasta Nowego Sącza, 
2) podmiejska strefa biletowa oznaczona symbolem „Strefa 1” lub „1”, obejmująca 

przystanki na obszarze gmin graniczących z miastem Nowym Sączem, 
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3) podmiejska strefa biletowa oznaczona symbolem „Strefa 2” lub „2”, obejmująca 

przystanki na obszarze gmin niegraniczących z miastem Nowym Sączem.  
3. Przystanki graniczne mogą być przypisane przez organizatora do określonej strefy  

z pominięciem zasad, wynikających z ust. 1 i 2. 
4. Pasażer każdorazowo powinien posiadać bilet odpowiedni dla strefy, w której korzysta  

z usługi przewozowej. 
  
§ 3. Bilety jednorazowe, karnety wieloprzejazdowe i e-bilety. Bilety zakupione u kierowcy. 
 
1. Ceny biletów papierowych jednorazowych i karnetów wieloprzejazdowych: 

 
2. Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej 
portmonetki - z obowiązkiem zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu: 
 

 Tabela 2 

Lp. Nazwa biletu 
Promocyjna cena  

biletu jednorazowego 

  Normalny 
Ulgowy 

ustawowy 
Ulgowy 
lokalny 

1. 
Bilet za przejazd powyżej 2 przystanków w strefie 
0. 

2,80 zł 1,40 zł 1,60 zł 

2. 
Bilet za przejazd autobusem od strefy 0 do 1 i od 1 
do 0 oraz od strefy 1 do 2 i od 2 do 1. 

3,10 zł 1,55 zł 1,70 zł 

3. Przejazd od strefy 0 do 2 i od 2 do 0.  3,60 zł 1,80 zł 1,95 zł 

4. Bilet jednorazowy gminny w strefie 1 lub 2.  2,40 zł 1,20 zł 1,30 zł 

5. 
Bilet przesiadkowy - bilet umożliwiający 
kontynuacje podróży następnym autobusem 
w ciągu 30 minut od zarejestrowania wyjścia 

1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 

Tabela 1 

Lp. Nazwa biletu 
Cena biletu 

Normalny Ulgowy 
ustawowy 

Ulgowy 
lokalny 

1. Bilet jednorazowy w strefie 0. 3,00 zł 1,50 zł 1,75 zł 

2. Bilet jednorazowy od strefy 0 do strefy 1 i od 1  
do 0 oraz od strefy 1 do 2 i od 2 do 1. 

3,30 zł 1,65 zł 1,85 zł 

3. 
Bilet jednorazowy od strefy 0 do strefy 2 i od 2  
do 0. 

3,80 zł 1,90 zł 2,10 zł 

4. 
Bilet jednorazowy gminny w strefie 1 lub 
w strefie 2. 

2,60 zł 1,30 zł 1,45 zł 

5. Karnet 10-przejazdowy w strefie 0. 27,00 zł 13,50 zł 15,75 zł 

6. 
Bilet przesiadkowy ważny 60 minut na całą sieć 
komunikacyjną od momentu skasowania bez 
względu na ilość przesiadek. 

5,00 zł 2,50 zł 2,90 zł 

7. 
Bilet przesiadkowy ważny 4 godziny od momentu 
skasowania w obrębie całej sieci komunikacyjnej 
bez względu na ilość przesiadek. 

9,00 zł 4,50 zł 5,20 zł 
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z poprzedniego autobusu. Drugi przejazd odbywa 
się w strefie 0. 

6. 
Krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej 
linii , nieprzekraczający 2 przystanków w strefie 0. 

1,35 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 
3. Cennik biletów za przejazdy w komunikacji miejskiej zakupionych u kierowcy: 

 
§ 4. Bilety okresowe 
 
1. Ceny biletów okresowych w miejskiej strefie biletowej: 

 Tabela 3 

Lp. Nazwa biletu Cena biletu 

  Normalny Ulgowy 
ustawowy 

Ulgowy 
lokalny 

1. Bilet jednorazowego przejazdu ważny na całej sieci 
komunikacyjnej. 4,00 zł 2,00 zł 2,55 zł 

2. Bilet jednodniowy w strefie 0. Ważny od momentu 
zakupu do godziny 24:00 danego dnia. 11,00 zł 5,50 zł 6,50 zł 

3. 
 

Bilet jednodniowy, rodzinny, o nieograniczonej 
ilości przejazdów, ważny w soboty, niedziele lub 
dni ustawowo wolne od pracy, maksymalnie dla 
5 osób - w tym co najwyżej 2 osób dorosłych wraz 
z dziećmi w strefie 0 na podstawie zaświadczenia, 
potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału 
przedszkolnego lub ważnej legitymacji szkoły 
podstawowej. Ważny od momentu zakupu do 
godziny 24:00 danego dnia. 

13,00 zł 
 
- 
 

- 

4. Bilet czasowy ważny 4 godziny od momentu 
zakupu w obrębie całej sieci komunikacyjnej bez 
względu na ilość przesiadek. 

9,00 zł 4,50 zł 5,20 zł 

Tabela 1 
 

Lp. 
 

Nazwa biletu 
Cena biletu  

Normalny Ulgowy 
ustawowy 

Ulgowy 
lokalny 

1. Bilet miesięczny sieciowy - ważny na wszystkie 
linie w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia, bez 
limitu przejazdów. 

86,80 zł 43,40 zł 51,15 zł 

2. Bilet 7-dniowy miejski - ważny na wszystkie 
linie w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia, bez 
limitu przejazdów. 

30,00 zł 15,00 zł 17,50 zł 

3. Bilet - dopłata do biletu okresowego strefowego - 
ważny na jedną linię miejską (w strefie 0) we 
wszystkie dni tygodnia, bez limitu przejazdów 
również dla osób, które posiadają bilet 
miesięczny innego przewoźnika niż MPK 
 
 

28,00 zł 14,00 zł 16,50 zł 
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4. Bilet miesięczny sieciowy - ważny na wszystkie 
linie w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia, bez 
limitu przejazdów - dla uczestnika programu 
Nowosądecka Karta Rodziny. 

67,15 zł 33,50 zł 39,55 zł 

5. Bilet seniora - półroczny - ważny na wszystkie 
linie w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia, bez 
limitu przejazdów - dla osób, które ukończyły  
65 lat życia i są uczestnikami programu 
Nowosądecka Karta Seniora. 

60,00 zł 

6. Bilet seniora - roczny -  ważny na wszystkie linie 
w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia bez limitu 
przejazdów - dla osób, które ukończyły 65 lat 
życia i są uczestnikami programu Nowosądecka 
Karta Seniora. 

100,00 zł 

7. Bilet miesięczny sieciowy - ważny na wszystkie 
linie  w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia, bez 
limitu przejazdów - dla uczestnika programu 
Starosądecka Karta Dużej Rodziny. 

67,20 zł 33,60 zł 39,60 zł 

8. Bilet - dopłata do biletu okresowego strefowego - 
ważny na jedną linię miejską we wszystkie dni 
tygodnia bez limitu przejazdów - dopłata  
do biletu strefowego miesięcznego dla uczestnika 
programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny. 

25,20 zł 12,60 zł 14,85 zł 

9. Bilet miesięczny sieciowy dla dzieci i młodzieży  
w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt 
stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu  
i uczęszczającej do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej lub 
innych placówek wychowania przedszkolnego, 
szkoły podstawowej, ponadpodstawowej na 
terenie Miasta Nowego Sącza, w strefie 0 - 
wydawany na podstawie ważnej legitymacji 
szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub 
zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie 
dziecka do oddziału przedszkolnego wraz  
z zaświadczeniem o zameldowaniu dziecka na 
terenie miasta Nowego Sącza. 

- - 24,75 zł 

10. Bilet kwartalny sieciowy - ważny na wszystkie 
linie  w strefie 0 we wszystkie dni tygodnia, bez 
limitu przejazdów. Ważny przez 3 miesiące  
od wskazanej daty. 

247,00 zł 123,50 zł 145,00 zł 

11. Bilet 5-miesięczny szkolny, sieciowy - ważny na 
wszystkie linie  w strefie 0 we wszystkie dni 
tygodnia, bez limitu przejazdów. Ważny przez  
5 miesięcy od wskazanej daty. 

- - 230,18 zł 

12. Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela, ważny 
na wszystkie linie w strefie 0 we wszystkie dni 
tygodnia, bez limitu przejazdów. 

142,80 zł - - 
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2. Ceny biletów okresowych w przejazdach w obrębie strefy 1 lub 2 oraz ze strefy 0 do 1 lub 
1 do 2. 

Tabela 2  
 

Lp. 
 

Nazwa biletu 
Cena biletu    

Normalny Ulgowy 
ustawowy 

Ulgowy 
lokalny 

1. Bilet miesięczny trasowany w przejazdach ze 
strefy 0 do strefy 1 lub strefy 1 do 2, bez limitu 
przejazdów, ważny w obu kierunkach, we 
wszystkie dni tygodnia. 

84,00 zł 42,00 zł 49,00 zł 

2. Bilet 7-dniowy trasowany w przejazdach ze 
strefy 0 do strefy 1 lub strefy 1 do 2, bez limitu 
przejazdów, ważny w obu kierunkach, we 
wszystkie dni tygodnia. 

33,00 zł 16,50 zł 18,50 zł 

3. Bilet miesięczny strefowy trasowany 
w przejazdach w strefie 1 lub w strefie 2 bez 
limitu przejazdów, ważny w obu kierunkach, we 
wszystkie dni tygodnia. Bilet nie podlega 
łączeniu z biletem miesięcznym sieciowym.  

70,20 zł 35,10 zł 39,15 zł 

4. Bilet miesięczny szkolny strefowy w strefie 1 i 2 
na wybranym odcinku dla szkół podstawowych, 
bez limitu przejazdów, ważny w obu kierunkach, 
we wszystkie dni tygodnia. 

- - 34,80 zł 

5. Bilet miesięczny trasowany ze strefy 0 do strefy  
1 dla uczestnika programu Starosądecka Karta 
Dużej Rodziny,  bez limitu przejazdów ważny  
w obu kierunkach, we wszystkie dni tygodnia. 

60,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 

6. Bilet miesięczny strefowy trasowany  
w przejazdach w strefie 1 dla uczestnika 
programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny 
bez limitu przejazdów ważny w obu kierunkach, 
we wszystkie dni tygodnia. Bilet nie podlega 
łączeniu z biletem miesięcznym sieciowym. 

49,40 zł 24,70 zł 27,55 zł 

7. Bilet miesięczny trasowany w przejazdach ze 
strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży  
w wieku od 4 do 24 lat zameldowanej na pobyt 
stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu  
i uczęszczających do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej lub 
innych placówek wychowania przedszkolnego, 
szkoły podstawowej, ponadpodstawowej  
w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem 
adresu zamieszkania lub zaświadczenia, 
potwierdzającego uczęszczanie dziecka do 
oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczeniem 
o zameldowaniu dziecka na terenie miasta 
Nowego Sącza. Bilet ważny jest w obu 
kierunkach, we wszystkie dni tygodnia bez 

- - 22,75 zł 
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3. Cena biletów okresowych w przejazdach od strefy 0 do strefy 2. 

 
4. Ceny biletów okresowych na całą sieć komunikacyjną. 

 
 

limitu przejazdów. 
8. Bilet kwartalny trasowany w przejazdach ze 

strefy 0 do strefy 1 lub strefy 1 do 2, bez limitu 
przejazdów ważny w obu kierunkach, we 
wszystkie dni tygodnia. Ważny przez 3 miesiące 
od wskazanej daty. 

239,40 zł 119,70 zł 139,65 zł 

9. Bilet 5-miesięczny szkolny trasowany  
w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub  
strefy 1 do 2, bez limitu przejazdów, ważny  
w obu kierunkach, we wszystkie dni tygodnia. 
Ważny przez 5 miesięcy od wskazanej daty. 

- - 220,50 zł 

Tabela 3 

Lp. Nazwa biletu 
Cena biletu    

Normalny Ulgowy 
ustawowy 

Ulgowy 
lokalny 

1. Bilet miesięczny trasowany ze strefy 0 do strefy 
2 bez limitu przejazdów, ważny w obu 
kierunkach, we wszystkie dni tygodnia.  

 
95,20 zł 

 
47,60 zł 

 
54,60 zł 

2. Bilet 7-dniowy trasowany w przejazdach ze 
strefy 0 do strefy 2 bez limitu przejazdów, 
ważny w obu kierunkach, we wszystkie dni 
tygodnia. 

 
38,00 zł 

 
19,00 zł 

 
21,00 zł 

3. Bilet kwartalny w przejazdach ze strefy 0  
do strefy 2 bez limitu przejazdów, ważny w obu 
kierunkach, we wszystkie dni tygodnia. Ważny 
przez 3 miesiące od wskazanej daty. 

 
271,00 zł 

 
135,50 zł 

 
156,00 zł 

4. Bilet 5-miesięczny szkolny trasowany  
w przejazdach ze strefy 0 do strefy 2 bez limitu 
przejazdów, ważny w obu kierunkach, we 
wszystkie dni tygodnia. Ważny przez 5 miesięcy 
od wskazanej daty. 

 
 
- - 

 
 

245,70 zł 

Tabela 4 

Lp. Nazwa biletu 
Cena biletu 

Normalny Ulgowy 
ustawowy 

Ulgowy 
lokalny 

1. Bilet nowosądecki roczny - ważny na wszystkie 
linie, we wszystkie dni tygodnia, bez limitów 
przejazdów, wydawany na podstawie Karty 
Nowosądeczanina. 

 
0,01 zł 

 
- 

 
- 

2. Bilet miesięczny na całą sieć komunikacyjną -  
ważny na wszystkie linie we wszystkie dni 
tygodnia bez limitu przejazdów. 

 
170,00 zł 

 
85,00 zł 

 
99,00 zł 
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§ 5. Opłata za bagaż i psa 
1. Ustala się opłatę za przewóz bagażu i psa według zasad określonych w załączniku  

nr 3 do uchwały w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, tabela 1, poz. 1 , a w przypadku zakupu biletu u kierowcy w wysokości 
ceny biletu jednorazowego normalnego, o którym mowa w § 3 ust. 3, tabela 3, poz. 1. 

2. Opłaty za przewóz bagażu i psa nie ponoszą pasażerowie, korzystający z biletu 
nowosądeckiego rocznego, wydawanego na podstawie Karty Nowosądeczanina. 

  
§ 6. Opłaty dodatkowe 

1. Pasażer odbywający podróż zobowiązany jest okazywać do kontroli ważny bilet  
na przejazd. W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer 
winien posiadać odpowiedni dokument, uprawniający do takiego przejazdu, określony 
odpowiednio w załączniku Nr 2 do uchwały. 

2. Ustala się następujące opłaty dodatkowe: 

 

3. Uiszczenie opłaty dodatkowej kredytowanej w terminie 1 dnia od dnia nałożenia, 
uprawnia do pomniejszenia jej wysokości o 40 %. 

4. Uiszczenie opłaty dodatkowej kredytowanej w terminie 7 dni od dnia nałożenia, 
uprawnia do pomniejszenia jej wysokości o 30 %. 

5. W przypadku przedłożenia w ciągu 7 dni od dnia przewozu w punkcie obsługi klienta 
Operatora (POK) ważnego w czasie przejazdu biletu okresowego, dokumentu 
uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, zwrotu lub umorzenia opłaty 
dodatkowej, pobiera się opłatę w wysokości 10 % właściwej opłaty dodatkowej. 
 
 
 
 

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Opłata dodatkowa kredytowana za przejazd bez 
ważnego biletu, za przejazd bez wymaganego 
dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub 
zwolnienia od opłaty w przejeździe, za przewóz 
bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub 
niezgodnie z warunkami przewozu przewidzianymi  
w załączniku Nr 3 do uchwały. 

250,00 zł 

2. Opłata dodatkowa gotówkowa za przejazd bez 
ważnego biletu, za przejazd bez wymaganego 
dokumentu, potwierdzającego prawo do ulgi lub 
zwolnienia od opłaty w przejeździe, za przewóz 
bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub 
niezgodnie z warunkami przewozu. 

150,00 zł 

3. Opłata dodatkowa kredytowana za przejazd bez 
zarejestrowania biletu okresowego lub bezpłatnego. 

60,00 zł 

4. Opłata dodatkowa gotówkowa za przejazd bez 
zarejestrowania biletu okresowego lub bezpłatnego. 

30,00 zł 

5. Opłata dodatkowa kredytowana za zanieczyszczenie 
lub zniszczenie autobusu i jego wyposażenia. 

300,00 zł 

6. Opłata dodatkowa kredytowana za nieuzasadnione 
zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę  
jego trasy. 

500,00 zł 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 3537



Strona 8 z 9 

§ 7. Ustalenia dodatkowe 
1. Bilet wieloprzejazdowy - występuje formie papierowej (karnet) i elektronicznej  

(e-bilet). 
2. Pierwszy e-bilet wydaje się bezpłatnie. 
3. Przedsprzedaż biletów okresowych uruchamiana jest 28 dni przed terminem 

rozpoczęcia ich ważności w cenie, jaka obowiązuje na dzień rozpoczęcia ich 
ważności. 

4. Bilet okresowy trasowany ważny jest na wybranej linii pozamiejskiej. Dopuszcza się 
korzystanie z innych linii pozamiejskich, których trasa pokrywa się z kierunkiem 
wybranej linii. 

5. E-bilet z doładowaną elektroniczną portmonetką uprawnia do korzystania z promocji  
w opłatach za przejazd, o których mowa w § 3 ust. 2, tabela 2, poz. 5  
(bilet przesiadkowy) pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego 
przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Warunkiem korzystania z promocji 
jest dokonanie rejestracji wyjścia z obu pojazdów. 

6. E-bilet z doładowaną elektroniczną portmonetką uprawnia do korzystania z promocji 
w opłatach za przejazd, o których mowa w § 3 ust. 2, tabela 2 , poz. 6 (krótki przejazd 
- przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch przystanków  
w strefie 0) pod warunkiem zarejestrowania wyjścia z autobusu. (Kolejność 
czynności: przystanek 0 - pasażer wsiada i rejestruje przejazd, przystanek 1 - pasażer 
kontynuuje przejazd lub wysiada i rejestruje wyjście z autobusu albo przystanek  
2 - pasażer wysiada i rejestruje wyjście z autobusu). 

7. Osoby posiadając e-bilet, na którym zapisano informacje o przysługujących ulgach, 
zwolnione są z obowiązku okazywania kontrolerowi dokumentów, potwierdzających 
posiadane uprawnienia. 

8. Za nieważny uznaje się bilet: 
1) jednorazowy elektroniczny bez zarejestrowanego przejazdu, 
2) jednorazowy papierowy zniszczony bez możliwości odczytania,  
3) papierowy nieskasowany, 
4) o zaniżonej wartości, 
5) kasowany lub rejestrowany w trakcie kontroli, 
6) przesiadkowy po upływie określonego czasu lub daty obowiązywania, 
7) okresowy, nieważny na danej linii lub kierunku, 
8) okresowy, którego okres ważności upłynął lub się nie rozpoczął, 
9) okresowy bez zarejestrowania przejazdu, 
10) odstąpiony innej osobie, 
11) mający jakiekolwiek znamiona modyfikacji (np. wydrapanie, wymazanie, 

woskowanie, podrabianie, itp.), 
12) bilet zapisany na zniszczonej karcie, w szczególności posiadającej nieczytelne 

zdjęcie, dane osobowe lub uszkodzenie mechaniczne, wynikające 
z nieprawidłowego użytkowania. 

9. Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie, po dokonaniu rejestracji wyjścia  
z pojazdu, traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu. 

10. Dopuszcza się zwrot biletów okresowych. Kwotę zwrotu ustala się, dzieląc wartość 
nominalną biletu przez liczbę dni, na jaki wykupiony został bilet, a następnie mnożąc 
uzyskany iloraz przez liczbę pozostałych dni, licząc od dnia zwrotu biletu 
do ostatniego dnia jego ważności. 
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11. Zwrotu biletu, o którym mowa w ust. 10 może dokonać po przedstawieniu dokumentu 
zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu) właściciel imiennego e-biletu  
lub osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

12. Bilety okresowe nabyte przed wejściem w życie niniejszego systemu taryfowego, 
zachowują swoją ważność do końca okresu, na który zostały wykupione. 

13. Bilety papierowe jednorazowe i karnety zachowują swoją ważność i mogą zostać 
wykorzystane do trzech miesięcy, licząc od daty wejścia w życie niniejszej taryfy,  
pod warunkiem zakupu odpowiedniego nominału biletu uzupełniającego. 

14. Ustala się na czas nieokreślony uprawnienia do przejazdów publicznym transportem 
zbiorowym na terenie Miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień 
międzygminnych z Miastem Nowym Sączem dla pasażerów korzystających 
z pociągów organizowanych przez Województwo Małopolskie na odcinku Stróże - 
Krynica-Zdrój, posiadających ważne bilety kolejowe - czasowe i miesięczne - nabyte 
według programu „Taryfa Sądecka”. 

15. Ustala się odpłatność w wysokości 2,00 zł za jednorazowy bilet czasowy oraz 
odpłatność w wysokości 50,00 zł za bilet miesięczny, z tytułu nabycia uprawnień do 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Nowy Sącz 
dla pasażerów, posiadających ważne bilety kolejowe, o których mowa w ust. 14. 
Odpłatność ta wnoszona będzie przez Województwo Małopolskie lub operatorów 
świadczących usługi w transporcie kolejowym na podstawie umów zawartych  
z Województwem Małopolskim. 

16. Szczegółowe zasady dotyczące nabywania uprawnień do przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły  
do porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem, określone zostaną  
w drodze odrębnych umów. 

 
 
 

 
Przewodnicząca Rady Miasta 

Iwona Mularczyk 
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Załącznik Nr 2 
do UCHWAŁY NR XLVI/520/2021 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 
 

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW 
 

I. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej: 
 

Tabela 1 

Lp. 
Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych 

na podstawie uchwały  
Rady Miasta Nowego Sącza 

Warunki skorzystania z uprawnienia 

1. Dzieci w wieku do lat 4. 

 
Bilet zerowy pobrany od kierowcy oraz 
oświadczenie rodzica lub opiekuna o wieku 
dziecka. 
 

2. Osoby, które ukończyły 70 lat życia. 

 
Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK lub bilet zerowy pobrany od kierowcy 
wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość i wiek pasażera.  
 

3. 

 
Osoby z orzeczonym znacznym stopniem  
niepełnosprawności lub osoby całkowicie 
niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej 
egzystencji oraz inwalidzi z ważnym 
orzeczeniem, wydanym przed 1.01.1998 r.,  
o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. 
 

 
Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK lub bilet zerowy pobrany od kierowcy 
wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. 

4. 

 
Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące 
wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem 
lub opiekunem. 

Dla uprawnionej osoby: imienny bilet 
elektroniczny wydany przez MPK lub bilet 
zerowy pobrany od kierowcy wraz  
z dokumentem uprawniającym do ulgi.  
Dla przewodnika lub opiekuna: bilet 
elektroniczny na okaziciela wydany przez 
MPK lub bilet zerowy pobrany od kierowcy. 

5. 

 
Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia  
w rozumieniu art. 6 i 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r., o publicznej służbie krwi (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1777, z późn. zm.) i co najmniej  
raz w roku kalendarzowym po otrzymaniu 
uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo 
oddadzą krew lub przedstawią zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające, że ze względów 
zdrowotnych nie mogą oddawać krwi. 
 

 
Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK lub bilet zerowy pobrany od kierowcy 
wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pasażera oraz z legitymacją 
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. 
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6. 

Dzieci i młodzież do 25 roku życia dotknięte 
niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie  
w przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu 
do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo 
wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu 
pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu 
opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz w drodze powrotnej. 

 
Dla uprawnionego: imienny bilet 
elektroniczny wydany przez MPK lub bilet 
zerowy pobrany od kierowcy wraz  
z dokumentem uprawniającym do ulgi.  
Dla opiekuna: bilet elektroniczny na 
okaziciela wydany przez MPK lub bilet 
zerowy pobrany od kierowcy wraz  
z dokumentem uprawniającym do ulgi. 
 

7. 

 
Pasażerowie będący właścicielami lub 
współwłaścicielami samochodu osobowego  
w dniu 22 września (Europejski Dzień Bez 
Samochodu). 
 

Bilet zerowy pobrany od kierowcy. 

8. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat w dniu 
|1 czerwca (Dzień Dziecka). 

 
Bilet zerowy pobrany od kierowcy wraz  
z dokumentem potwierdzającym tożsamość  
i wiek pasażera. 
 

9. 

 
Dzieci i młodzież uczestniczące  
w organizowanych przez miasto programach 
Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje. 
 

Zgłoszenia upoważnionego organizatora. 

10. 

 
Osoby którym nadano tytuł  
„Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza”. 
 

Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK 

11. Osoby którym przyznano Tarczę Herbową  
„Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” 

Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK 

12. Osoby którym nadano tytuł  
„Honorowy Obywatel Gminy Nawojowa”. 

Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK. 

13. Osoby którym nadano tytuł  
„Zasłużony dla Gminy Nawojowa”. 

Imienny bilet elektroniczny wydany przez 
MPK. 
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1. Imienny bilet elektroniczny, o którym mowa w tab. 1 poz. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 wystawia 
MPK na podstawie następujących dokumentów: 

1) dowodu osobistego dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 2; 
2) legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ  

z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności lub legitymacji rencisty 
z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub ważnego 
orzeczenia I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość 
pasażera, a także orzeczenia wydanego przez ZUS lub KRUS z określeniem całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pasażera dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 3; 

3) ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej z określeniem znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyn 
niepełnosprawności tj. „04-O”, „O”, „§ 26 pkt 1 lit. h” lub ważnej legitymacji Polskiego 
Związku Niewidomych dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 4; 

4) dowodu tożsamości i ważnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub 
stosownych zaświadczeń z punktu krwiodawstwa, potwierdzających ilość oddanej  
krwi dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 5. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt  
stały w Nowym Sączu oraz krwiodawców zameldowanych w gminach, z którymi  
Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł porozumienie międzygminne w sprawie 
powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania 
regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej. Krwiodawcom, którzy  
z przyczyn zdrowotnych nie mogą jej oddawać, a oddali co najmniej 18 litrów krwi 
(mężczyźni) i 15 litrów krwi (kobiety) przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów 
na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza. 

5) ważnej legitymacji wydawanej przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 
dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 6 oraz dla opiekuna zaświadczenie z podanym 
adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki oświatowej, ośrodka 
terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki; 

6) uchwały Rady Miasta Nowego Sącza dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 10 i 11; 
7) uchwały Rady Gminy Nawojowa dla osób, o których mowa w tab. 1 poz. 12 i 13. 

2. Uprawnieni do ulg, o których mowa w tab. 1 poz.1-8 i 10-13 obowiązani są do zarejestrowania 
swojego przejazdu za pomocą biletu elektronicznego w przystosowanym do tego  
kasowniku lub pobrania od kierowcy biletu zerowego, a w przypadkach wskazanych  
do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi. W przypadku przejazdu uprawnionych  
bez zarejestrowania biletu przejazd traktowany jest jako przejazd bez ważnego biletu, 
podlegający opłacie dodatkowej, o której mowa w załączniku Nr 1 do uchwały. W przypadku 
przejazdu uprawnionych bez pobranego od kierowcy biletu zerowego i braku posiadania 
dokumentu uprawniającego do ulgi, przejazd traktowany jest, jako przejazd bez ważnego 
biletu, podlegający opłacie dodatkowej, o której mowa w załączniku Nr 1 do uchwały. 

3. Bezpłatne przejazdy, o których mowa w tab. 1 w pkt 9, dotyczą zorganizowanych grup dzieci  
i młodzieży szkolnej, liczących co najmniej 10 osób, a także opiekunów, przy czym na każdą 
grupę liczącą 10 osób ze zwolnienia z opłaty za przejazd korzystać może jeden opiekun. 
Uprawnienie obowiązuje wyłącznie w dni powszednie w okresie ferii zimowych oraz  
w okresie wakacji letnich. Organizatorem grupy może być wyłącznie placówka, która 
otrzymała autoryzację Urzędu Miasta w ramach programu Bezpieczne Ferie lub Bezpieczne 
Wakacje (np. szkoła, dom kultury itp.). Zgłoszenie upoważnionego organizatora winno 
zawierać: trasy przejazdu, daty przejazdu, miejsce docelowe przejazdu, wielkość i ilość grup.  
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II. Ustala się lokalne uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
(zgodnie z cennikiem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały): 

Tabela 2  

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów  
ulgowych lokalnych 

Dokument poświadczający uprawnienie 

 
1. 

 
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Imienny bilet elektroniczny - na podstawie 

dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. 

 
 

2. 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej 
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku 
życia. 

Imienny bilet elektroniczny lub papierowy 
bilet jednorazowy wraz z ważną legitymacją 
szkolną. 

 
 

3. Emeryci, sędziowie i prokuratorzy w stanie 
spoczynku. 

Imienny bilet elektroniczny lub papierowy 
bilet jednorazowy z legitymacją emeryta 
wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pasażera.  

 
 

4. 
 
Osoby powyżej 60. roku życia z trwale orzeczoną 
II grupą inwalidzką lub z orzeczeniem 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  
i całkowitej niezdolności do pracy. 

 

Imienny bilet elektroniczny lub papierowy 
bilet jednorazowy z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera oraz 
orzeczeniem ZUS, KRUS lub zespołu  
ds. orzekania o niepełnosprawności, 
potwierdzającym status inwalidzki, 
niepełnosprawność i niezdolność do pracy. 

5. 

 
Opiekunowie osób o których mowa w tabeli 1. pkt 
3. 
 

 
Bilet elektroniczny na okaziciela lub 
papierowy bilet jednorazowy. Oświadczenie 
ustne inwalidy - przez wskazanie. 
 

6. 
Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie 
przed dniem 31 lipca 1990 r., na skutek represji 
politycznych. 

 
Imienny bilet elektroniczny lub papierowy 
bilet jednorazowy z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera oraz 
decyzja Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
wydana w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy  
z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 291  
z późn. zm.). 
 

7. 

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na 
rzecz organizacji politycznych i związków 
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu 
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. 
 

 
Imienny bilet elektroniczny lub papierowy 
bilet jednorazowy z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera oraz 
decyzja Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
wydana w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy  
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III. Wykaz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, wynikających z ustaw  
o charakterze powszechnie obowiązującym środkami komunikacji miejskiej w Nowym Sączu 
realizowane na liniach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które 
przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 

 
1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (ulga 100 %): 

Lp. Podmiot uprawniony Podstawa prawna Sposób realizacji 
uprawnienia 

1. 

 
Inwalidzi wojenni  
i wojskowi oraz 

przewodnicy, towarzyszący 
inwalidom wojennym lub 
wojskowym zaliczonym  
do I grupy inwalidzkiej. 

 
Art. 16 ust. 1 i 2 oraz 
art. 41 ustawy z dnia 

29 maja 1974 r.,  
o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1790  

z późn. zm.). 

 
Na podstawie imiennego biletu 

elektronicznego lub 
papierowego biletu 

jednorazowego wraz  
z ważną książką inwalidy 
wojennego (wojskowego) 

wystawioną przez  
organ rentowy. 

 

2. 

 
Posłowie i senatorowie. 

 
Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 

9 maja 1996 r.,  
o wykonywaniu mandatu posła  

i senatora  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1799). 

 

Legitymacja poselska  
lub senatorska. 

 

 
2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów (ulga 50 %): 

 
Lp. 

 
Podmiot uprawniony 

 
Podstawa prawna 

 
Sposób realizacji 

uprawnienia 
 

1. 

 
Studenci w rozumieniu  

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.,  
Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 85 z późn. zm.). 
 

Art. 105 ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r.,  

Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 85 z późn. zm.). 

 
Na podstawie imiennego biletu 

elektronicznego  
lub papierowego biletu 
jednorazowego wraz  

z ważną legitymacją studencką. 
 

z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach  
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 291  
z późn. zm.). 
 

8. 

 
Honorowi dawcy krwi, którzy w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje 
krwi lub jej składników w rozumieniu ustawy  
z dnia 22 sierpnia 1997 r., o publicznej służbie 
krwi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1777, z późn. zm.)  
w tym osocze po chorobie COVID-19. 

 

Imienny bilet elektroniczny lub papierowy 
bilet jednorazowy z dokumentem, 
potwierdzającym tożsamość pasażera oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 9a 
ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi. 
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Lp. 

 
Podmiot uprawniony 

 
Podstawa prawna 

 
Sposób realizacji 

uprawnienia 
 

2. 
Kombatanci i osoby 

represjonowane  
niebędące inwalidami. 

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 2020 r., 

poz. 517 z późn. zm.). 

 
Na podstawie imiennego  
biletu elektronicznego lub 

papierowego biletu 
jednorazowego wraz  

z dokumentami określonymi  
w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 15 lipca 2014 r.,  

w sprawie rodzajów  
dokumentów poświadczających 

uprawnienia kombatantów  
oraz innych osób uprawnionych  

do korzystania z ulgowych 
przejazdów środkami 

publicznego  
transportu zbiorowego  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 953). 
 

 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Iwona Mularczyk  
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Załącznik Nr 3 
do UCHWAŁY NR XLVI/520/2021 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB I BAGA ŻU 
 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. W komunikacji organizowanej przez miasto Nowy Sącz pasażerowie, osoby kierujące 
pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu oraz personel nadzoru ruchu 
zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów. 
        2. Operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym 
powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom 
o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków 
transportowych. 
        3. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób, powinny być 
oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, w tym wyposażone w tablice kierunkowe  
oraz nazwę operatora. 
        4. Operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy na 
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach  
z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych tylko dla wysiadających 
pasażerów. 
        5. Operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w tym na stronie 
internetowej MPK i na dworcach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, obowiązujący cennik 
opłat i taryfę, a ponadto w każdym środku transportu obowiązany jest umieścić w widocznym 
miejscu wyciąg z cennika opłat lub taryfy, który powinien zawierać także ceny biletów 
ulgowych. 
        6. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać Organizator  
lub Operator poprzez osoby upoważnione, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym  
w widocznym miejscu. 
        7. Operator jest zobowiązany umieścić w pojeździe, w miejscu widocznym dla 
pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację  
z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez Operatora, a kierowca autobusu 
powinien posiadać czytelny identyfikator. 
  

Rozdział 2. 
PRAWA I OBOWI ĄZKI PASAŻERA ORAZ OPERATORA 

 
§ 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio 
oznakowanych przystankach, w tym przystankach dworcowych, po całkowitym zatrzymaniu 
pojazdu. 
 
§ 3. 1. Pasażer zobowiązany jest po wejściu do autobusu niezwłocznie skasować bilet  
i zachować go na czas trwania podróży lub zakupić bilet u kierowcy lub pobrać bilet zerowy  
i zachować go na czas trwania podróży, lub zarejestrować przejazd przy użyciu e-biletu. 
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         2. Jeżeli pasażer po wejściu do autobusu nie zdążył zakupić biletu, ma obowiązek 
zgłosić chęć zakupu biletu u kierowcy. 
         3. Pasażer z chwilą wejścia do autobusu zawiera umowę na przewóz. MPK 
zobowiązane jest wykonać usługę, a pasażer zobowiązany jest dokonać opłaty za usługę, 
zgodnie z obowiązującym przepisami. 
         4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych 
opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz obowiązujących przepisów 
taryfowych i porządkowych. 
         5. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub  
„dla osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić  
je w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone. 
         6. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwi ć 
takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu. 
         7. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone 
przed wypadnięciem. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć  
z wózka. 
         8. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierowcy autobusu. 
Kierowca zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, 
którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów. 
         9. Naruszenie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu należy zgłaszać 
kierowcy autobusu. 
       10. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w niniejszej uchwale pasażer ponosi 
odpowiedzialność w przypadkach określonych w Rozdziale 10a ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8). 
 
§ 4. Prawa i obowiązki pasażerów.  

1. Pasażerowie mogą wsiadać do autobusu i z niego wysiadać przez drzwi do tego celu 
przeznaczone, a zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania 
należy stosować się do zamieszczonych przez operatora informacji o charakterze 
porządkowym. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierowcy 
autobusu, w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z kierującym  
i utrudniać prowadzenie pojazdu. Pasażer jest obowiązany sprawować nadzór nad 
bagażem podręcznym i zwierzętami, które przewozi w pojeździe. 

2.  Pasażerom zabrania się:  
− wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
− jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,  
− otwierania drzwi w czasie jazdy, 
− wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy, 
− wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju, 
− zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, 
− wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach, 
− spożywania napojów i artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych 

pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
− palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych  

i przyjmowania innych substancji niedozwolonych, 
− grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników  

i odtwarzaczy bez słuchawek oraz zakłócania w inny sposób spokoju  
w pojeździe, 
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− prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, z wyjątkiem 
sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie, 

− wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych oraz 
czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia. 
 

§ 5. 1. Kierowca autobusu: 
1) po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje 

na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany 
jest podjechać na przystanek dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom 
oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe, 

2) zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych 
lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy, 

3) nie może w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz 
sprzedawać biletów, 

4) ma prawo sprawdzić ważność biletu pasażera, 
5) ma prawo odmówić przewozu lub kontynuacji przejazdu pasażerowi w sytuacjach 

określonych w § 4 ust. 2 oraz osobom nietrzeźwym, mogącym zabrudzić innych 
pasażerów i pojazd, zachowującym się agresywnie, bądź stwarzającym inne istotne 
zagrożenie dla pasażerów, 

6) może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską lub zjechać  
z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej, 

7) jest uprawniony do egzekwowania przepisów porządkowych oraz innych, 
powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

2. Uprawnienia kierowcy autobusu przysługują pracownikom nadzoru ruchu.  
 
§ 6. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu, w związku 
z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 nie przysługuje zwrot 
należności za bilet. 

 
Rozdział 3. 

PRZEWÓZ ZWIERZ ĄT I BAGA ŻU PODRĘCZNEGO 
 

§ 7. 1. Pasażerowie mogą za dodatkową opłatą przewozić w pojazdach psy i koty oraz bagaż, 
jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia  
i nie narażały na zanieczyszczenie, nie ograniczały widoczności kierowcy autobusu oraz nie 
zagrażały życiu i zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe lub bezpieczeństwu ruchu. 
       2. W czasie podróży pies powinien mieć założony kaganiec. Obowiązku zakładania 
kagańca nie stosuje się w przypadku psa przewożonego w transporterze oraz psa 
asystującego.  
       3. Psa należy utrzymywać na smyczy chyba, że zwierzę to jest przewożone na kolanach 
opiekuna. Na żądanie kierowcy autobusu lub pracowników nadzoru ruchu należy okazać 
zaświadczenie, potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 
       4. Koty mogą być przewożone wyłącznie w transporterach. 
       5. Przewóz zwierząt domowych innych niż psy lub koty jest dopuszczalny wyłącznie za 
zgodą kierowcy autobusu, pod warunkiem zapewnienia zasad określonych w ust. 1. 
       6. Przewożonego bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych 
do siedzenia. 
       7. Nie podlega opłacie przewóz przedmiotu stanowiącego bagaż podręczny, w tym 
transportera do przewozu zwierząt, którego wymiary nie przekraczają 80x40x30 cm, wózka 
dziecięcego, wózka inwalidzkiego, a także psa lub kota umieszczonego w transporterze lub 
psa trzymanego na kolanach.  
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        8. Za przewóz bagażu, w tym transportera do przewozu zwierząt, przewożonych  
w pokrowcach nart lub desek snowboardowych oraz sanek, którego jeden z wymiarów 
przekracza 80x40x30 cm obowiązuje opłata przewidziana w cenniku. 
 
§ 8. W pojazdach nie wolno przewozić: 

1) przedmiotów, których jeden z wymiarów przekracza 150 cm, z wyjątkiem 
instrumentów muzycznych i przedmiotów określonych w § 7 ust. 8, 

2) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić 
albo zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi takich jak: piły, kosy lub otwartych 
naczyń ze smarami, farbami itp.), 

3) rowerów elektrycznych i hulajnóg elektrycznych, 
4) rowerów lub hulajnóg z wyjątkiem składanych (poza miejscami do tego 

wyznaczonymi odpowiednimi piktogramami), 
5) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, 

trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych, 
6) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa pasażerów,  

w szczególności zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. 
 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Iwona Mularczyk 
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