UCHWAŁA Nr 763
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku
w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagaŜu ręcznego
lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym
przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1oraz ust.2 pkt.4, art.41 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), art.8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97 poz., 1050
ze zm.), art. 34a ust. 2 i art. 15 ust. 5 w związku z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. –
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 ze zm.) – Rada Miasta Konina
u c h w a l a, co następuje:
Niniejsza Uchwała ustala opłat y za przewóz osób i bagaŜu ręcznego lokaln ym
transportem zbiorowym, świadczon ym przez Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie oraz określa uprawnienia do bezpłatn ych i ulgowych przejazdów
i wskazuje dokumenty poświadczające te uprawnienia.

§ 1.
Rozdział 1. Bilety normalne i ulgowe
1. Na wszystkich liniach
a) za przejazd jednej osoby
- 2,20 zł.
b) za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania
z opłaty ulgowej
- 1,10 zł.
2. W dni powszednie w godz. 1800 - 600 a w soboty, niedziele i dni świąteczne przez całą
dobę bilety moŜna nabywać u kierowcy.
Zakup biletu moŜe nastąpić wyłącznie na przystanku, na którym wsiada pasaŜer,
za odliczoną kwotę.
3. UpowaŜnia się MZK do stosowania rabatu i prowizji przy sprzedaŜy biletów:
a) w ilościach hurtowych tj. w pełnych bloczkach zawierających co najmniej 100
szt. biletów.
b) okresowych, jeŜeli wartość zamówionych jednorazowo biletów przekroczy 3.000 zł.
4. Bilet stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd jego posiadacza z chwilą skasowania
go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe. Bilet naleŜy skasować natychmiast
po wejściu do autobusu przed zajęciem miejsca stojącego lub siedzącego. Skasowanego
biletu nie wolno odstępować innej osobie.
5. Dowodem uiszczenia opłaty za przejazd jest równieŜ potwierdzenie zakupu biletu
w systemie callpay.
Rozdział 2. Bilety grupowe - ulgowe:
1. Bilet jednorazowy grupowy – ulgowy dla nie więcej niŜ 5-osób wraz
z opiekunem
- 4,20 zł.
2. Bilet grupowy – ulgowy dla nie więcej niŜ 10 –osób wraz z opiekunem
- 8,40 zł.
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Do zakupu w/w biletów grupowych upowaŜnione są dzieci oraz młodzieŜ uczącą się
w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i dziennych średnich.
Bilet y, o których mowa w Rozdz. 1 i 2 uprawniają do jazd y jedn ym
autobusem bez limitu czasowego lub nieograniczoną liczbą autobusów
w ciągu 30 minut od chwili skasowania.
Rozdział 3. Bilety miesięczne:
1. Bilet ulgowy, imienny - na 1 linię waŜny w dni robocze od poniedziałku do piątku – 28 zł.
2. Bilet ulgowy, imienny - na 1 linię waŜny we wszystkie dni miesiąca
– 35 zł.
3. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – waŜny na wszystkie linie w dni robocze od
poniedziałku do piątku
– 39 zł.
4. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – waŜny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca
– 51 zł.
5. Bilet normalny, imienny – waŜny na 1 linię w dni robocze od poniedziałku do piątku
– 56 zł.
6. Bilet normalny, imienny – waŜny na 1 linię we wszystkie dni miesiąca
– 70 zł.
7. Bilet normalny, imienny, sieciowy – waŜny na wszystkie linie w dni robocze
– 78 zł.
od poniedziałku do piątku
8. Bilet normalny, imienny, sieciowy – waŜny na wszystkie linie i we wszystkie dni
miesiąca
– 96 zł.
9. Bilet normalny sieciowy na okaziciela - waŜny na wszystkie linie i we wszystkie dni
miesiąca
– 126 zł.
Rozdział 4. Bilety okresowe:
1. Bilet ulgowy, imienny - waŜny na 1 linię od poniedziałku do piątku przez 10 dni
kalendarzowych - roboczych liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie
– 15 zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – waŜny na wszystkie linie od poniedziałku do piątku
przez 10 dni kalendarzowych – roboczych liczonych kolejno i łącznie z dniem
wskazanym na bilecie
– 20 zł.
3. Bilet normalny, imienny – waŜny na 1 linię od poniedziałku do piątku przez 10 dni
kalendarzowych - roboczych liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie
– 30 zł.
4. Bilet normalny, imienny, sieciowy – waŜny na wszystkie linie od poniedziałku do piątku
przez 10 dni kalendarzowych – roboczych liczonych kolejno i łącznie z dniem
wskazanym na bilecie
– 40 zł.
5. Bilet jednodniowy normalny – waŜny w dniu skasowania
– 8,40 zł
6. Bilet jednodniowy ulgowy – waŜny w dniu skasowania
– 4,20 zł
7. Bilet jednodniowy normalny o nominale 8,40 zł., o którym mowa w ppkt. 5, uprawnia
w sobotę lub w niedzielę do jednodniowych przejazdów 5 osób, z czego dwie mogą być
starsze niŜ 15 lat.
Rozdział 5. Bilety sieciowe roczne:
1. Bilet normalny, imienny, sieciowy, roczny (rok liczony od daty sprzedaŜy) –
waŜny na wszystkie linie
– 580 zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy, roczny (rok liczony od daty sprzedaŜy) –
waŜny na wszystkie linie
– 290 zł.
3. Wykupione bilety roczne, w przypadku zmiany taryfy przewozowej, zachowują waŜność
do końca okresu, na który zostały wykupione.
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Rozdział 6. Bilet bagaŜowy:
1. Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu bagaŜu ręcznego, którego suma
trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) przekracza 120cm w tym równieŜ:
- plecaki ze stelaŜem,
- sprzęt sportowy i turystyczny,
- dywany,
- psy,
- inne bagaŜe nie wymienione a nie posiadające cech bagaŜu ręcznego
w wysokości biletu normalnego dla jednej osoby.
2. Nie podlegają opłacie:
a) bagaŜ ręczny o rozmiarach mniejszych niŜ podane w pkt. 1,
b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach,
c) wózki inwalidzkie,
d) wózki dziecięce (w czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeŜeli nie
jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka),
e) instrumenty muzyczne przewoŜone przez uczniów szkół,
f) plecaki ze stelaŜem o rozmiarach mniejszych niŜ podane w pkt. 1.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe:
1.

2.
3.

Zwrotu biletu miesięcznego okresowego lub rocznego moŜna dokonać w terminie trzech
dni od daty zakupu, wypłata naleŜności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu.
Bilety pokreślone, zniszczone lub niewypełnione są biletami niewaŜnymi.
Ceny biletów, o których mowa w § 1 zawierają 7% podatku VAT.

§ 2.
Osoby ustawowo uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej w Koninie:
1. Senatorowie i Posłowie RP.
2. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie
w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły.
3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
4. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy
inwalidztwa (całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji).

§ 3.
Osoby uprawnione niniejszą Uchwałą Rady Miasta do korzystania z bezpłatnych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Koninie
1. Osoby niepełnosprawne o ustalonym znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
opiekunowie towarzyszący im w trakcie podróŜy.
2. Niewidomi, ociemniali oraz opiekunowie towarzyszący im w trakcie podróŜy.
3. Dzieci do ukończenia 4-go roku Ŝycia.
4. Uczniowie i dzieci niepełnosprawne uczęszczające do: szkół specjalnych, klas
integracyjnych, przedszkoli specjalnych, integracyjnych, placówki opiekuńczowychowawczej, ośrodków terapii zajęciowej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki
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zdrowotnej, ośrodka wsparcia, poradni psychologiczno-zawodowej - uprawnienie
to dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania do w/w ośrodków i z powrotem.
5. Rodzice i opiekunowie dzieci przy przejazdach na trasie z miejsca zamieszkania
do placówek wymienionych w pkt. 4 i z powrotem.
6. Osoby, które ukończyły 70-rok Ŝycia.
7. Radni Rady Miasta Konina.
8. Umundurowani funkcjonariusze StraŜy Miejskiej.
9. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji i ich rodziny w zakresie ustalonym
w Zakładowym Zbiorowym Układzie Pracy.
10. Dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia wymagające stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz opiekun towarzyszący im w trakcie podróŜy.
11. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są mieszkańcami
Konina.

§ 4.
Osoby ustawowo uprawnione do korzystania z biletów ulgowych w przejazdach
środkami komunikacji miejskiej w Koninie:
1. Kombatanci i osoby represjonowane.
2. Studenci szkół wyŜszych – I i II stopnia lub magisterskich jednolitych

§ 5.
Osoby uprawnione niniejszą Uchwałą Rady Miasta do korzystania z biletów ulgowych
w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Koninie na liniach dziennych:
1. Dzieci w wieku od lat 4.
2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, dziennych ponadgimnazjalnych oraz
słuchacze szkół dziennych policealnych i pomaturalnych do ukończenia szkoły.
3. Emeryci i renciści oraz współmałŜonkowie od 60 roku Ŝycia, na których emeryt lub
rencista otrzymuje zasiłek rodzinny.
4. Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna, zaliczana do umiarkowanego lub lekkiego stopnia
niepełnosprawności, do ukończenia 18 roku Ŝycia.
5. Młodociani zatrudnieni w celu rzemieślniczej nauki zawodu.
6. Głuchoniemi o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

§ 6.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Koninie są:
1.
2.
3.
4.

Dla Posłów i Senatorów - legitymacja poselska lub senatorska.
Dla uczniów szkół specjalnych – legitymacja szkoły specjalnej.
Dla opiekunów uczniów szkół specjalnych – legitymacja wydana przez właściwą szkołę.
Dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz przewodnika lub opiekuna tych osób ksiąŜka inwalidy wojennego, wojskowego.
5. Dla inwalidów oraz niewidomych i ociemniałych i ich przewodników - legitymacja
inwalidy lub Związku Niewidomych i Ociemniałych.
6. Dla dzieci do ukończenia 4-go roku Ŝycia - dokument potwierdzający wiek dziecka.
7. Dla dzieci przy przejazdach wymienionych w § 3 pkt. 4 – legitymacja osoby
niepełnosprawnej wydana przez Starostę (nie dotyczy uczniów szkół specjalnych i klas
integracyjnych).
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8. Dla opiekunów dzieci przy przejazdach wymienionych w § 3 pkt.5 – zaświadczenie
wydane przez właściwy organ wychowania i oświaty (nie dotyczy to opiekunów uczniów
szkół specjalnych i klas integracyjnych).
9. Dla osób, które ukończyły 70 rok Ŝycia - dowód osobisty.
10. Dla Radnych Miasta Konina - legitymacja radnego.
11. Dla pracowników MZK i ich rodzin – legitymacja pracownicza oraz imienny bilet wolnej
jazdy dla członka rodziny.
12. Dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku Ŝycia - legitymacja osoby niepełnosprawnej,
wydana przez właściwy organ wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
13. Dla opiekunów dzieci wyszczególnionych w § 3 pkt. 10 - legitymacja dziecka
niepełnosprawnego wraz z orzeczeniem.
14. Dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej określonej w § 5 pkt. 4. – legitymacja osoby
niepełnosprawnej, wydana przez właściwy organ.
15. Dla Honorowych Dawców Krwi – legitymacja wydana przez MZK w oparciu o dane
uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.
16. Dla Kombatantów - legitymacja kombatancka lub zaświadczenie wydane przez Urząd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
17. Dla młodocianych zatrudnionych przez Cech Rzemiosł RóŜnych
- zaświadczenie wydane przez Cech Rzemiosł RóŜnych.
18. Dla uczniów szkół oraz studentów – legitymacja szkolna MENiS-II/180/2 lub studencka
wydana przez właściwą szkołę, uczelnię.
19. Dla dzieci po ukończeniu 4-go roku Ŝycia – dokument potwierdzający wiek dziecka.
20. Dla emerytów i rencistów lub ich współmałŜonków – legitymacja emeryta lub rencisty
z dowodem osobistym.
21. Dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli integracyjnych i klas
integracyjnych – legitymacja dla dzieci niepełnosprawnych MENiS-II/181/2 lub MENiSII/182/2.
22. Dla osób niepełnosprawnych o ustalonym znacznym stopniu niepełnosprawności –
legitymacja lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym.
23. Dla głuchoniemych legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z jednym
z następujących wpisów
a) umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności;
b) całkowita niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub częściowa
niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidzka).

§ 7.
Opłaty za wykonanie przewozów specjalnych oraz przewozów na trasach poza obszarem
gminy miejskiej Konin, ustala Miejski Zakład Komunikacji na zasadzie rentowności tych
przewozów.

§ 8.
Za naruszenie zasad dotyczących uiszczania opłat i korzystania z przewozów osób
i bagaŜu ustala się opłaty dodatkowe w wysokości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za brak waŜnego biletu (jednorazowego lub okresowego) na przejazd
Za bilet przekazany lub przyjmowany
Za bilet pokreślony zniszczony, niewypełniony
Za przewoŜenie zwierząt i rzeczy za które, przewidziane są opłaty (bagaŜ)
Za bilet skasowany o zaniŜonej wartości
Za bilet miesięczny źle wypełniony

– 110 zł
– 110 zł.
– 110 zł.
– 110 zł.
– 60 zł.
– 60 zł.
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7. PasaŜer otrzyma zwrot opłaty dodatkowej wyszczególnionej w § 8 pkt. 1 i pkt 5 (dotyczy
biletów okresowych, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 5-krotnej
wartości aktualnej ceny biletu jednorazowego normalnego, jeŜeli w terminie 7 dni
roboczych, licząc od dnia wystawienia opłaty dodatkowej przedłoŜy w siedzibie MZK
niezbędne dokumenty).
8. Opłatę dodatkową naleŜy wpłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Po tym
terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
9. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera lub
najpóźniej w terminie 7 - dni od daty wystawienia mandatu wysokość opłaty obniŜa się
o 40%.
10. Za spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub
dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania, podróŜny zobowiązany jest uiścić
opłatę dodatkową w wysokości – 200 zł.

§ 9.
Wprowadza się „Regulamin przewozu osób i bagaŜu ręcznego pojazdami komunikacji
zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie”, stanowiący załącznik nr 1
do uchwały.

§ 10.
Traci moc uchwała Nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniona
uchwałami Rady Miasta Konina: Nr 600 z dnia 24 lutego 2010 r., oraz Nr 683 z dnia 30
czerwca 2010 r., w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagaŜu ręcznego lokalnym
transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Koninie.

§ 12.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

