
UCHWAŁA NR XLIII/380/2020 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 1944), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 5626 i 9894) 
w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 – 3,60 zł,  

–      ulgowe – 1,80 zł;  

b) czasowe 60-minutowe ważne na różnych liniach: 

–      normalne – 5,00 zł,  

–      ulgowe – 2,50 zł;  

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

–      normalne – 1,80 zł,  

–      ulgowe – 0,90 zł;  

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

–      normalne – 16,00 zł,  

–      ulgowe – 8,00 zł;  

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

–      normalne – 8,00 zł,  

–      ulgowe – 4,00 zł;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie 

 
 

Jakub Kwaśny 
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