
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

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.1), 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 tradycyjne (papierowe):

a) jednorazowe ważne na jednej linii, w obrębie jednej strefy:

- normalne – 2,40 zł,

- ulgowe lokalne – 1,70 zł;

b) jednorazowe ważne na jednej linii, w obrębie dwóch stref:

- normalne – 3,40 zł,

- ulgowe lokalne – 2,20 zł;

c) czasowe 15-minutowe ważne na różnych liniach, w obrębie jednej lub dwóch stref:

- normalne – 2,20 zł,

- ulgowe lokalne – 1,50 zł;

d) czasowe 30-minutowe ważne na różnych liniach, w obrębie jednej lub dwóch stref:

- normalne – 3,00 zł,

- ulgowe lokalne – 2,00 zł;

e) czasowe 60-minutowe ważne na różnych liniach, w obrębie jednej lub dwóch stref:

- normalne – 4,00 zł,

- ulgowe lokalne – 3,00 zł;

f) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii, w obrębie jednej strefy:

- normalne – 10,00 zł,

- ulgowe lokalne – 7,00 zł;

g) jednorazowe ważne na jednej linii, w obrębie jednej strefy dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:

- normalne – 1,00 zł,

- ulgowe lokalne – 0,50 zł;

h) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii, w obrębie jednej strefy dla posiadaczy Karty Tarnowskiej 
Rodziny:

- normalne – 4,00 zł,

- ulgowe lokalne – 2,00 zł;

i) rodzinne, ważne na różnych liniach, w obrębie jednej lub dwóch stref, w dniu ich skasowania, upoważniające 
do przejazdów w sobotę lub dzień świąteczny określony w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 
wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), obojga lub jednego z rodziców wraz z co najmniej jednym 
dzieckiem w wieku do lat 16 – 6,00 zł;
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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 – 1,20 zł,

- ulgowe lokalne – 1,00 zł;

b) przejazd od 4 do 8 przystanków:

- normalne – 1,80 zł,

- ulgowe lokalne – 1,40 zł;

c) przejazd od 9 do 16 przystanków:

- normalne – 2,00 zł,

- ulgowe lokalne – 1,50 zł;

d) przejazd od 17 do 25 przystanków:

- normalne – 2,20 zł,

- ulgowe lokalne – 1,60 zł;

e) przejazd powyżej 25 przystanków:

- normalne – 2,40 zł,

- ulgowe lokalne – 1,70 zł;

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

- normalne – 1,20 zł,

- ulgowe lokalne – 1,00 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 – 1,40 zł,

- ulgowe lokalne – 1,20 zł;

b) przejazd od 4 do 8 przystanków:

- normalne – 2,20 zł,

- ulgowe lokalne – 1,50 zł;

c) przejazd od 9 do 16 przystanków:

- normalne – 2,50 zł,

- ulgowe lokalne – 1,60 zł;

d) przejazd od 17 do 25 przystanków:

- normalne – 2,80 zł,

- ulgowe lokalne – 1,80 zł;

e) przejazd powyżej 25 przystanków:

- normalne – 3,20 zł,

- ulgowe lokalne – 2,00 zł;
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f) przesiadkowe – w których należność naliczona jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się 
w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:

- normalne – 1,40 zł,

- ulgowe lokalne – 1,20 zł.

2. Ustala się ceny biletów okresowych imiennych i na okaziciela, ważnych w obrębie jednej lub dwóch stref 
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz granic stref, od przekroczenia których uzależniona jest wysokość cen za usługi 
przewozowe, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji 
miejskiej stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/403/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 
7207).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzą 
w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i 915 oraz z 2015 r. 
poz. 390.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/136/2015

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 9 lipca 2015 r.

CZĘŚĆ I.
Ceny biletów okresowych imiennych i na okaziciela, ważnych w obrębie jednej lub dwóch stref

Lp. Rodzaj biletu Normalne Ulgowe
na jedną linię 40,00 zł 20,00 zł
na dwie linie 50,00 zł 25,00 zł

1. 2-tygodniowe imienne

na wszystkie linie 64,00 zł 32,00 zł
na jedną linię 70,00 zł 35,00 zł
na dwie linie 90,00 zł 45,00 zł

2. 1-miesięczne imienne

na wszystkie linie 110,00 zł 55,00 zł
na jedną linię 170,00 zł 85,00 zł
na dwie linie 220,00 zł 110,00 zł

3. 3-miesięczne imienne

na wszystkie linie 260,00 zł 130,00 zł
na jedną linię 260,00 zł 130,00 zł
na dwie linie 320,00 zł 160,00 zł

4. 5-miesięczne imienne

na wszystkie linie 390,00 zł 195,00 zł
5. 1-miesięczne na okaziciela na wszystkie linie 180,00 zł 90,00 zł

CZĘŚĆ II.
Ceny biletów okresowych imiennych, ważnych w obrębie jednej lub dwóch stref dla posiadaczy Tarnowskiej 

Karty Miejskiej w wersji premium
Lp. Rodzaj biletu normalne ulgowe

na jedną linię 38,00 zł 19,00 zł
na dwie linie 48,00 zł 24,00 zł

1. 2-tygodniowe imienne

na wszystkie linie 62,00 zł 31,00 zł
na jedną linię 60,00 zł 30,00 zł
na dwie linie 80,00 zł 40,00 zł

2. 1-miesięczne imienne

na wszystkie linie 90,00 zł 45,00 zł
na jedną linię 140,00 zł 70,00 zł
na dwie linie 190,00 zł 95,00 zł

3. 3-miesięczne imienne

na wszystkie linie 210,00 zł 105,00 zł
na jedną linię 210,00 zł 105,00 zł
na dwie linie 260,00 zł 130,00 zł

4. 5-miesięczne imienne

na wszystkie linie 320,00 zł 160,00 zł
CZĘŚĆ III.

Ceny biletów okresowych imiennych, ważnych w obrębie jednej lub dwóch stref dla posiadaczy Karty 
Tarnowskiej Rodziny

Lp. Rodzaj biletu normalne ulgowe
1. 1-miesięczne imienne na wszystkie linie 25,00 zł 10,00 zł
2. 3-miesięczne imienne na wszystkie linie 70,00 zł 28,00 zł

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/136/2015

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 9 lipca 2015 r.

Wykaz granic stref, od przekroczenia których uzależniona jest wysokość cen za usługi przewozowe

Numer 
linii

Nazwa przystanku będącego granicą 
I i II strefy

Numer przystanku Nazwa przystanku będącego granicą II 
i I strefy

Numer przystanku

Tarnów, Niedomicka 03 – Rozdzielnia 1563
Tarnów, Niedomicka 04 – Rozdzielnia 656

Pawęzów – Autostrada 01 162206
Pawęzów – Autostrada 14 662

Tarnowiec 06 301208
Tarnowiec 141 801

Wola Rzędzińska – Droga do 
Zaczarnia 10

93210

Wola Rzędzińska – Droga do 
Zaczarnia 37

593

Koszyce Małe – ul. Główna – Remiza 
10

125213

Koszyce Małe – ul. Główna – Remiza 
43

625

Koszyce Małe – ul. Główna – Remiza 
10

125222

Koszyce Wielkie – ul. Kędronia – 
Remiza 11

814

Tarnowiec 06 301225
Tarnowiec 141 801

Tarnowiec 06 301227
Tarnowiec – ul. Zawadzka – Szkoła 07 567

Koszyce Wielkie – ul. Kędronia – 
Remiza 02

314229

Koszyce Małe – ul. Główna – Remiza 
43

625

Zgłobice – ul. Zgłobicka – ODR 12 778239
Zgłobice – ul. Zgłobicka – ODR 13 278

Trasy pozostałych linii komunikacyjnych przebiegają w obrębie I strefy.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/136/2015

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 9 lipca 2015 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 ukończenia 6 roku życia będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub 
gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego;

18) osoby bezrobotne będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa 
zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie, przez okres 30 dni od daty uzyskania zaświadczenia 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie potwierdzającego status osoby bezrobotnej;

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 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114) albo zasiłek dla opiekuna przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
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o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), w okresie ważności decyzji 
przyznającej świadczenie;

20) wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału WOŚP;

21) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, 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:

1) dzieci w wieku powyżej 6 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 6 roku życia nie będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub 
gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego;

3) emeryci;

4) osoby pobierające świadczenie przedemerytalne;

5) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny;

6) renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną;

7) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych;

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.

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 ważnych w obrębie 
jednej lub dwóch stref wg cen określonych w części drugiej załącznika nr 1 do uchwały.

6. Posiadacze Karty Tarnowskiej Rodziny posiadają uprawnienia do zakupu biletów okresowych imiennych 
ważnych w obrębie jednej lub dwóch stref wg cen określonych w części trzeciej załącznika nr 1 do uchwały.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski
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