UCHWAŁA Nr XIII/161/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich:
1) bilety w formie papierowej lub zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego:
a) jednorazowe ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach:
– normalne
– ulgowe

– 3,20 zł,

– 1,60 zł;

b) czasowe 60-minutowe ważne na różnych liniach:
– normalne

– 4,60 zł,

– ulgowe

– 2,30 zł;

c) jednorazowe ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach, dla posiadaczy Karty Tarnowskiej
Rodziny:
– normalne

– 1,00 zł,

– ulgowe

– 0,50 zł;

d) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii:
– normalne

– 14,00 zł,

– ulgowe

– 7,00 zł;

e) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii, dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:
– normalne

– 4,00 zł,

– ulgowe

– 2,00 zł;

2) bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium, opłacane na
podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia
z pojazdu:
a) przejazd do trzech przystanków:
– normalne
– ulgowe

– 1,50 zł,

– 0,75 zł;

b) przejazd od 4 do 8 przystanków:
– normalne

– 1,90 zł,

– ulgowe

– 0,95 zł;

c) przejazd od 9 do 16 przystanków:
– normalne

– 2,30 zł,

– ulgowe

– 1,15 zł;

d) przejazd od 17 do 25 przystanków:
– normalne

– 2,70 zł,

– ulgowe

– 1,35 zł;

e) przejazd powyżej 25 przystanków:
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– normalne

– 3,20 zł,

– ulgowe

– 1,60 zł;

f) przesiadkowe – w których należność naliczana jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu
15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:
– normalne

– 1,40 zł,

– ulgowe

– 0,70 zł;

3) bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji standard, opłacane na
podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia
z pojazdu:
a) przejazd do trzech przystanków:
– normalne
– ulgowe

– 1,80 zł,

– 0,90 zł;

b) przejazd od 4 do 8 przystanków:
– normalne

– 2,30 zł,

– ulgowe

– 1,15 zł;

c) przejazd od 9 do 16 przystanków:
– normalne

– 2,60 zł,

– ulgowe

– 1,30 zł;

d) przejazd od 17 do 25 przystanków:
– normalne

– 3,00 zł,

– ulgowe

– 1,50 zł;

e) przejazd powyżej 25 przystanków:
– normalne

– 3,20 zł,

– ulgowe

– 1,60 zł;

f) przesiadkowe – w których należność naliczana jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu
15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:
– normalne

– 1,70 zł,

– ulgowe

– 0,85 zł.

2. Ceny biletów okresowych imiennych i na okaziciela określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji
miejskiej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia cen
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w gminnych przewozach pasażerskich (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4454 i 7781).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarnowie
Jakub Kwaśny

Id: D727EF6F-41E5-4E99-83C9-0DCE9B2C70FA. Uchwalony

Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/161/2019
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 11 lipca 2019 r.
CZĘŚĆ I.
Ceny biletów okresowych imiennych i na okaziciela.
Lp.

Rodzaj biletu

1.

1-miesięczne imienne

2.

3-miesięczne imienne

3.

6-miesięczne imienne

4.

12-miesięczne imienne

5.

1-miesięczne na okaziciela

na jedną linię
na wszystkie linie
na jedną linię
na wszystkie linie
na jedną linię
na wszystkie linie
na jedną linię
na wszystkie linie
na wszystkie linie

Normalne
60,00 zł
80,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
280,00 zł
370,00 zł
520,00 zł
690,00 zł
150,00 zł

Ulgowe
30,00 zł
40,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
140,00 zł
185,00zł
260,00 zł
345,00 zł
75,00 zł

CZĘŚĆ II.
Ceny biletów okresowych imiennych dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium
Lp.
1.

1-miesięczne imienne

2.

3-miesięczne imienne

3.

6-miesięczne imienne

4.

12-miesięczne imienne

Rodzaj biletu
na jedną linię
na wszystkie linie
na jedną linię
na wszystkie linie
na jedną linię
na wszystkie linie
na jedną linię
na wszystkie linie

normalne
40,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
186,00 zł
280,00 zł
350,00 zł
500,00 zł

ulgowe
20,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
93,00 zł
140,00 zł
175,00 zł
250,00 zł

CZĘŚĆ III.
Ceny biletów okresowych imiennych dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny
Lp.
1.
2.

1-miesięczne imienne
3-miesięczne imienne

Rodzaj biletu
na wszystkie linie
na wszystkie linie

normalne
25,00 zł
70,00 zł

ulgowe
10,00 zł
28,00 zł

CZĘŚĆ IV.
Ceny biletów miesięcznych imiennych, ważnych dla posiadaczy Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji
mobilnej dostępnej w ramach systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej
Lp.
1.

1-miesięczne imienne

Rodzaj biletu
na jedną linię
na wszystkie linie
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/161/2019
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 11 lipca 2019 r.
Wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej
1. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach:
1) dzieci w wieku do 4 lat;
2) osoby, które ukończyły 70 rok życia;
3) Honorowi Obywatele Miasta Tarnowa;
4) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości
innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość
innych jej składników (w przypadku mężczyzn);
5) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do
pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe;
6) niewidomi lub niedowidzący posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna II grupa
inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O;
7) osoby dokonujące kontroli biletów lub kontroli funkcjonowania systemu komunikacyjnego;
8) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do czasu ukończenia 18 roku życia;
9) jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do czasu
ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku w podróży;
10) pracownicy MPK Sp. z o.o. w Tarnowie;
11) dzieci pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz dzieci zmarłych pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie
w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
12) emeryci, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne oraz renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do
pracy, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę pracowali w MPK
Sp. z o.o. w Tarnowie co najmniej 10 lat;
13) funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych;
14) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie;
15) Honorowi Dawcy Krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkty
krwiodawstwa na terenie miasta Tarnowa;
16) właściciele lub współwłaściciele samochodu osobowego korzystający z komunikacji miejskiej w dniu obchodów
Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września;
17) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej będące mieszkańcami Gminy Miasta
Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego
transportu zbiorowego;
18) dzieci uczęszczające do szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa;
19) osoby którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne przyznane przez Prezydenta
Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla
opiekuna przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
w okresie ważności decyzji przyznającej świadczenie;
20) wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału WOŚP;
21) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich do ukończenia 26 roku życia w Dniu Dziecka, tj. 1 czerwca;
22) osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Dniu Wszystkich Świętych, tj. 1 listopada.
2. Wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów na wszystkich liniach:
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1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nie będące mieszkańcami Gminy Miasta
Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego
transportu zbiorowego;
2) uczniowie szkół podstawowych niedziałających na terenie Gminy Miasta Tarnowa;
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych;
4) emeryci;
5) osoby pobierające świadczenie przedemerytalne;
6) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny;
7) renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną;
8) uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia;
9) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
10) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium.

z tytułu

3. Małżonkowie pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jedynie
na jednej wybranej przez siebie linii.
4. Jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej
podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego,
ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego
i z powrotem, posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jedynie na liniach przebiegających na tych trasach,
określonych w legitymacji wydanej przez Gminę Miasta Tarnowa.
5. Posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium posiadają uprawnienia do zakupu biletów
elektronicznych odległościowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz okresowych imiennych wg cen określonych
w części drugiej załącznika nr 1 do uchwały.
6. Posiadacze Karty Tarnowskiej Rodziny posiadają uprawnienia do zakupu biletów okresowych imiennych wg cen
określonych w części trzeciej załącznika nr 1 do uchwały.
7. Posiadacze Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji mobilnej dostępnej w ramach systemu Małopolskiej
Karty Aglomeracyjnej posiadają uprawnienia do zakupu biletów miesięcznych imiennych według cen określonych
w części IV załącznika nr 1 do uchwały, przy czym uprawnienie przysługuje wtedy gdy okres ważności biletu pokrywać
się będzie z okresem ważności biletu kolejowego.
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