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UCHWAŁA NR IX/101/15
RADY MIASTA CHEŁM
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 50 a, ust. 1 i art. 50 b
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13, z późn. zm.) oraz 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 następujące maksymalne ceny biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym:
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

- 2,60 zł,

2) bilet jednorazowy ulgowy

( 42,3 % )

- 1,50 zł,

3) bilet jednorazowy ulgowy

( 50,0 % )

- 1,30 zł,

4) bilet jednorazowy ulgowy

( 76,92 % )

- 0,60 zł,

5) opłata jednorazowa za przewóz bagażu lub zwierząt - 1,30 zł,
6) bilet rodzinny wieloprzejazdowy jednodniowy (przejazd rodziców lub opiekunów z dziećmi do 18 roku
życia) - 14,70 zł.
2. Ceny biletów okresowych ustala
przewoźnik według zasad wynikających z własnej polityki
marketingowej z uwzględnieniem obowiązujących ulg i zwolnień.
§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę
pełnopłatnego, o którym mowa w § 1 ust.1, w następujący sposób:

biletu jednorazowego

1) jako 50 - krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) jako 40 - krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
3) jako 20 - krotność tej ceny za naruszanie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za
zabranie ze sobą do środka transportu:
a) rzeczy lub zwierząt za których taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.
4) jako 150 krotność tej ceny - za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportu bez uzasadnionej przyczyny.
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2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej, określonej w ust. 1, obniża się ją o 50 %,
a w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni obniża się ją o 30 %.
§ 3. 1. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % opłat dodatkowych ustalonych w § 2 ust.1 za
czynności wykonane przez przewoźnika związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.
2. W przypadku braku, w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu
ulgowego,
bezpłatnego lub braku biletu okresowego ( z wyłączeniem biletu okresowego na okaziciela), przewoźnik lub
osoba przez niego upoważniona pobiera opłaty określone w § 2 albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrane
opłaty za przewóz oraz opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w przypadku okazania tego
dokumentu lub biletu nie później niż 7 dni od daty kontroli podlegają umorzeniu.
§ 4. Nie podlegają opłacie bagażowej rzeczy stanowiące bagaż ręczny gdy suma trzech wymiarów bagażu
nie przekracza 120 cm, wózki dziecięce, a także zwierzęta trzymane na rękach.
§ 5. 1. Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej :
1) posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej - na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora,
2) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu
niezdolnemu do samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji wystawionej przez odpowiedni organ
rentowy,
3) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie, z miejsca
zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę,
4) przewodniczący Rad Osiedli - na podstawie „biletu wolnej jazdy” wydanego przez przewoźnika,
5) dzieci do 4 roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
6) inwalidzi całkowicie niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie tylko w obecności
podopiecznego - na podstawie ważnej legitymacji inwalidzkiej lub ważnego orzeczenia lekarskiego
wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności,
7) osoby niewidome lub ociemniałe jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz
ich przewodnicy tylko w obecności podopiecznego - na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą
niezdolność do pracy, inwalidztwo II grupy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu
narządu wzroku wraz z aktualną legitymacją wystawioną przez Polski Związek Niewidomych,
8) osoby, które ukończyły 72 lata życia – na podstawie dowodu tożsamości,
9) umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej w czasie
wykonywania obowiązków służbowych – na podstawie legitymacji służbowej,
10) dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, wraz
z opiekunem - na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, natomiast
w przypadku opiekuna na podstawie zaświadczenia wydanego przez przewoźnika lub szkołę, placówkę
oświatową, ośrodek terapii, przychodnię lekarską lub zakład opieki zdrowotnej do której uczęszcza osoba
niepełnosprawna oraz zarejestrowanego przez wydającego zaświadczenie u przewoźnika,
11) Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 12 l krwi - na podstawie ważnej legitymacji
dawcy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust.1, ważne są wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
§ 6. Do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą 42,3% uprawnieni są:
1) pozostali emeryci i renciści – na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty, wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia dziennych szkół:
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazialnych oraz szkół policealnych na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej.
§ 7. Do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą 50,0 % uprawnieni są:
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1) studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów
magisterskich uczelni wyższych publicznych i niepublicznych - na podstawie ważnej legitymacji
studenckiej,
2) kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego - na podstawie ważnej
legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach łącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
3) weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku
z udziałem w działaniach poza granicami Państwa – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego
wraz z legitymacją emeryta - rencisty i dowodem osobistym.
§ 8. Do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą 76,92 % uprawnieni są:
1) osoby w wieku od 70 do 72 roku życia – na podstawie dowodu osobistego,
2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka.
§ 9. Uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych nie stanowią podstawy do ulgowego lub
bezpłatnego przewozu bagażu lub zwierząt.
§ 10. Traci moc uchwała Nr VII/78/11 Rady Miasta Chełm z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie ustalenia
cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81,
poz.1541 ).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Chełm

Zygmunt Gardziński

