
 

 

UCHWAŁA NR LVI/379/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  

na terenie Gminy Miasta Łowicza 

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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznych transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 317), art. 34a 

ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) Rada Miejska w Ło-

wiczu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące ceny (jako ceny maksymalne) i opłaty za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Łowicza, a także na terenie gmin, z którymi Gmina Miasto 

Łowicz podjęła współdziałanie w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła 

w tej sprawie stosowne porozumienia międzygminne:  

1) bilet jednorazowy w strefie miejskiej: 

a) normalny – 2,40 zł, 

b) ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,20 zł, 

c) ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,60 zł; 

2) bilet jednorazowy w I i II strefie podmiejskiej: 

a) normalny – 3,60 zł, 

b) ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,80 zł, 

c) ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,90 zł; 

3) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący jedną linię: 

a) normalny – 52,00 zł, 

b) ulgowy – 26,00 zł; 

4) bilet miesięczny w I strefie podmiejskiej: 

a) normalny – 86,00 zł, 

b) ulgowy – 43,00 zł; 

5) bilet miesięczny w II strefie podmiejskiej: 

a) normalny – 120,00 zł, 
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b) ulgowy – 86,00 zł; 

6) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący wszystkie linie: 

a) normalny – 66,00 zł, 

b) ulgowy – 33,00 zł; 

7) opłatę za przewóz zabranych ze sobą do przewozu rzeczy o objętości większej niż 48 dm3 (60 cm x 40 cm x 

20 cm) oraz za przewóz zwierząt, w wysokości równiej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz osoby 

dla danej linii; 

8) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie, wyłącznie w przypadku awarii biletomatu: 

a) strefa miejska: 

- bilet normalny – 2,40 zł, 

- bilet ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,20 zł, 

- bilet ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,60 zł, 

b) I i II strefa podmiejska: 

- bilet normalny – 3,60 zł, 

- bilet ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,80 zł, 

- bilet ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,90 zł. 

2. Określa się wysokość opłat dodatkowych w następujący sposób: 

1) jako 50-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez od-

powiedniego dokumentu przewozu; 

2) jako 40-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez 

ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; 

3) jako 20-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za naruszenie prze-

pisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu: 

a) rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu, 

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez 

zachowania tych warunków; 

4) jako 150-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za spowodowanie 

przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. 

3. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związa-

nych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej 

w sposób określony w ust. 2. 

4. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego, a okaże w ciągu 7 dni kontrolującemu 

ważny bilet okresowy z datą ważności sprzed dnia kontroli i zakupiony przed kontrolą, nie uiszcza opłaty do-

datkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 3. 

5. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu upoważniającego do ulgi (lub bezpłatnego prze-

jazdu) i okaże kontrolującemu w ciągu 3 dni dokument upoważniający do ulgi, nie uiszcza opłaty dodatkowej 

w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 3. 

6. Do cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

50% zniżkę dla członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, posiadających kartę „Duża Rodzina 3+ i 

rodzina zastępcza”. 

7. Zakres obowiązywania I i II strefy podmiejskiej przedstawia załącznik nr 1. 
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8. Przez strefę miejską rozumie się obszar objęty granicami administracyjnymi Gminy Miasta Łowicza, 

którą przedstawia załącznik nr 1. 

§ 2. Bilety miesięczne normalne i ulgowe uprawniają do korzystania z usług przewozowych transportu 

zbiorowego we wszystkie dni tygodnia pod warunkiem posiadania przez osobę legitymującą się takim biletem, 

dokumentu tożsamości.   

§ 3. 1. Ustala się cenę za korzystanie z przejazdów komunikacją miejską (w wysokości 50 % ceny biletu 

jednorazowego normalnego) dla następujących osób:  

1) dzieci i młodzież do ukończenia 21 lat, uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) na podstawie ważnej legitymacji 

szkolnej; 

2) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełno-

sprawności; 

3) emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno–

rentowy; 

4) kombatantom i innym osobom uprawnionym; 

5) studentów szkół wyższych, na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 lat. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje uczniów szkół wieczorowych, zaocznych dla pracują-

cych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

3. Ustala się cenę za korzystanie z przejazdów komunikacją miejską (w wysokości 25% ceny  biletu jedno-

razowego normalnego) dla następujących osób: 

1) dzieci w wieku do 7 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna; 

2) osób, które ukończyły 70 lat, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości; 

3) honorowych obywateli Miasta Łowicza, na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Łowicza. 

§ 4. Korzystanie z ulgowych biletów miesięcznych przysługuje następującym osobom:  

1) studentów (do ukończenia 26 lat) i uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpod-

stawowych i policealnych (do ukończenia 21 lat), na podstawie ważnej legitymacji (nie obejmuje studen-

tów szkół wieczorowych, zaocznych dla pracujących i Centrum Kształcenia Ustawicznego); 

2) emerytów i rencistów za okazaniem odcinka emerytury, renty lub stosownej legitymacji (nie obejmuje osób 

wyłącznie otrzymujących renty rodzinne). 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/345/2009 Rady  Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w 

sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Ło-

wicza (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2009 r. Nr 164, poz. 1532, Nr 393, poz. 3496; z 2010 r. Nr 293, poz. 2425; z 

2011 r. Nr 28, poz. 238; z 2012 r. poz. 1429).      

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Michał Trzoska 
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Załącznik do uchwały Nr LVI/379/2018 

Rady Miejskiej w Łowiczu 

z dnia 29 marca 2018 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2821


		2018-05-18T08:26:06+0000
	Polska
	Anna Siwińska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




