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UCHWAŁA NR XXIV/56/2012
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

Public key:

Data: 2012-06-27

z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska Kamiennej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn.zm.)
Rada Miasta Skarżyska –Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Skarżysku –Kamiennej
w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przewozów w komunikacji miejskiej w Skarżysku
–Kamiennej oraz sposób dokumentowania tych uprawnień , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Ustala się uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej w Skarżysku –
Kamiennej oraz sposób dokumentowania tych uprawnień , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Obok uprawnień o których mowa w §2 i §3, bezpłatne i ulgowe przejazdy środkami komunikacji
miejskiej przysługują osobom, których uprawnienia wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących ,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Rodzaje biletów , przeznaczenie i zasady korzystania z biletów oraz inne opłaty i zasady ich pobierania
określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska –Kamiennej.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXVII/88/2008 Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej z dnia 4 września 2008 r.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, autobusach i punktach kontroli ruchu Miejskiej
Komunikacji Samochodowej w Skarżysku –Kamiennej Spółka z o.o.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Przewodniczący Rady
Miasta
Andrzej Dąbrowski
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Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXIV/56/2012
Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej
z dnia 31.05.2012
Cennik opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Skarżysku –Kamiennej
Lp.

Rodzaje biletów

Cena brutto

1

2
BILETY JEDNORAZOWE I ABONAMENTY
 jednorazowy bilet normalny
 jednorazowy bilet ulgowy-ulga ustawowa
 jednorazowy bilet ulgowy-ulga gminna
 jednorazowy bilet ulgowy socjalny
 abonament 10-cio przejazdowy normalny
 abonament 10-cio przejazdowy ulgowy
 abonament 10-cio przejazdowy socjalny
MIESIĘCZNY BILET IMIENNY OGÓLNODOSTĘPNY NORMALNY
O NIEKONTROLOWANEJ LICZBIE PRZEJAZDÓW
na trasie ,,praca-dom”:
 na jedną linię
 bilet sieciowy normalny
MIESIĘCZNY BILET SOCJALNY
 na jedną linię
 bilet sieciowy
MIESIĘCZNY BILET IMIENNY OGÓLNODOSTĘPNY ULGOWY
O NIEKONTROLOWANEJ LICZBIE PRZEJAZDÓW
na trasie ,,miejsce zamieszkania-szkoła”:
 na jedną linię
 bilet sieciowy
BILETY OKRESOWE NA 2 TYGODNIE WAŻNE OD DOWOLNEJ DATY
ZAKUPU na trasie:
 ,,miejsce zamieszkania –praca”
 ,,miejsce zamieszkania –szkoła”
BILETY JEDNORAZOWE NABYWANE BEZPOŚREDNIO U KIEROWCY
AUTOBUSU WAŻNE 30 MINUT OD CHWILI ZAKUPU NA WSZYSTKIE LINIE
KOMUNIKACJI MKS NA TERENIE MIASTA
 bilet normalny
 bilet ulgowy
 bilet socjalny
OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB PSA
W opłacie tej nie występują ulgi. Stanowi ona cenę biletu normalnego.
Opłacie bagażowej nie podlega wózek, w którym przewożone jest
dziecko.
OPŁATA DODATKOWA ZA PRZEJAZD BEZ BILETU
 płatna gotówką u kontrolera lub w ciągu 7 dni w kasie MKS
OPŁATA DODATKOWA ZA BRAK BILETU NA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB
ZWIERZĄT
 płatna gotówką u kontrolera lub w ciągu 7 dni w kasie MKS
OPŁATA ZA ZJAZD Z LINII Z WINY PASAŻERA

3

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

2,20
1,10
1,50
1,00
20,00
10,00
8,00

75,00
110,00
25,00
35,00

40,00
55,00

40,00
24,00

3,00
2,00
1,50

2,20
120,00
84,00
50,00
35,00
350,00
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Załącznik nr 2
Do uchwały nr XXIV/56/2012
Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
z dnia 31.05.2012
Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób dokumentowania uprawnieo /ulga gminna/
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Osoby uprawnione
Niepełnosprawni z orzeczonym o znacznym
stopniu niepełnosprawności oraz opiekun
niepełnosprawnego podróżującym
w bezpośrednim sąsiedztwie
Niewidomi i ich przewodnicy

Dzieci do 4 lat
Osoby, które ukooczyły 75 rok życia, tylko na
terenie miasta Skarżyska –Kamiennej
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży
Miejskiej
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali
minimum:
-kobiety 15 litrów krwi,
-mężczyźni 25 litrów krwi

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
wydanej przez Zespół ds. Orzekania
o stopniu niepełnosprawności i osoba
pełnoletnia wskazana podczas przejazdu
Legitymacja wydana przez Polski Związek
Niewidomych i osoba wskazana podczas
przejazdu
Ustne oświadczenie opiekuna
Dokument stwierdzający wiek i tożsamośd
pasażera
--------------Legitymacja Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym
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Załącznik nr 3
Do uchwały nr XXIV/56/2012
Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
z dnia 31.05.2012
Uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób dokumentowania uprawnieo / ulga gminna/
Lp.

Osoby uprawnione

1.

Dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej
Dzieci i młodzież szkolna do ukooczenia 24
roku życia
Emeryci i renciści oraz niepełnosprawni
w stopniu umiarkowanym lub lekkim
przed ukooczeniem 70 roku życia nie
pozostający w stosunku pracy
powodującym zawieszenie
Osoby otrzymujące zasiłki lub świadczenia
przedemerytalne z właściwych organów
na terenie Skarżyska -Kamiennej

2.
3.

4.

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Legitymacja szkolna
Dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamośd pasażera oraz
legitymacja emeryta , rencisty. Legitymacja osoby
niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego
lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Dowód osobisty i dokument wydany przez
właściwe organy o pobieraniu zasiłku lub
świadczenia przedemerytalnego

Uprawnieni do korzystania z biletów socjalnych w komunikacji miejskiej
w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób dokumentowania uprawnieo
Lp.
1.

Osoby uprawnione
Osoby, które ukooczyły 70 rok życia a nie
przekroczyły 75 roku –na terenie miasta

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
Dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamośd i wiek.

Uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej
dla pracowników MKS w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o. oraz sposób dokumentowania
uprawnieo
Lp.

Osoby uprawnione

1.

Pracownicy etatowi , emeryci, renciści
MKS w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o.
oraz członkowie ich rodzin

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników
MKS w Skarżysku –Kamiennej Spółka z o.o.
Legitymacja wydana przez MKS sp.zo.o. w
Skarżysku-Kamiennej, zawierająca dane osoby
uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamośd.
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Załącznik nr 4
Do uchwały nr XXIV/56/2012
Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
z dnia 31.05.2012
Uprawnienia ustawowe do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
oraz sposób dokumentowania uprawnieo
Lp.

Osoby uprawnione

1.
2.

Posłowie i senatorowie
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie
towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym
zaliczanym do znacznego stopnia
niepełnosprawności (I grupy inwalidzkiej)
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w
szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w
przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły

3.

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
Legitymacja poselska, senatorska
Legitymacja inwalidy wojennego,
legitymacja wojskowa wydana przez ZUS

Zaświadczenie wydane przez placówkę
opiekuoczą lub placówkę służby zdrowia

Uprawnienia ustawowe do korzystania z biletów jednorazowych o odpłatności 50% w komunikacji
miejskiej w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób dokumentowania uprawnieo
Lp.

Osoby uprawnione

1.

Studenci szkól wyższych do ukooczenia 26 roku
życia
Kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego
Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością

2.
3.

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
Legitymacja studencka
Legitymacja wydana przez uprawniony
organ z wpisem uprawniającym do ulgi
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
wydanej przez Zespól ds. Orzekania
o stopniu niepełnosprawności
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Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXIV/56/2012
Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej
z dnia 31.05.2012

Rodzaje biletów
1. Stosuje się następujące rodzaje biletów jednorazowych:
1) normalne,
2) ulgowe,
3) socjalne,
4) abonament 10-cio przejazdowy na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stosuje się następujące rodzaje imiennych biletów miesięcznych i dwutygodniowych
o niekontrolowanej liczbie przejazdów:
1) dwutygodniowy normalny na jedną linię,
2) dwutygodniowy ulgowy na jedną linię,
3) miesięczny normalny na jedną linię,
4) miesięczny ulgowy na jedną linię,
5) imienny sieciowy normalny,
6) imienny sieciowy ulgowy.
3. Opłata za przewóz bagażu lub psa na terenie miasta i liniach uzupełniających stanowi cenę biletu
normalnego jednorazowego. Opłacie nie podlega wózek, w którym przewożone jest dziecko.
Zabrania się przewozu rowerów.
4. Cena zakupu biletu u kierowcy w autobusie określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
5. Prawo do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych gminnych i socjalnych przysługuje osobom
zamieszkałym w Skarżysku –Kamiennej oraz osobom zamieszkałym w gminach, które zawarły
porozumienie z Gminą Skarżysko-Kamienna na organizowanie publicznego transportu
zbiorowego.
6. Na terenie obsługiwanym przez MKS w Skarżysku –Kamiennej ważne są tylko bilety z nadrukiem
MKS w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Przeznaczenie i zasady korzystania z biletów
Przeznaczenie biletów imiennych i dwutygodniowych imiennych:
1) bilet miesięczny na jedną linię upoważnia do dowolnej ilości przejazdów zgodnie z rodzajem
biletu (normalny, ulgowy) na trasie linii autobusu na jaką został zakupiony, każdym
autobusem poruszającym się na tej trasie,
2) bilet sieciowy na wszystkie linie upoważnia do dowolnej ilości przejazdów środkami
komunikacji miejskiej zgodnie z rodzajem biletu (normalny, ulgowy) na wszystkich liniach
w granicach administracyjnych miasta Skarżyska-Kamiennej,
Posiadacz biletu miesięcznego i dwutygodniowego zobowiązany jest wpisad w sposób trwały:
nazwisko, imię i adres właściciela biletu. Niespełnienie tych warunków traktowane będzie jako
przejazd bez ważnego biletu i podlegad będzie opłacie dodatkowej.
Bilety dwutygodniowe są ważne w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych na całej długości
trasy wyszczególnionej na bilecie.
Bilety miesięczne są ważne w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca na całej
długości trasy, która wyszczególniona jest na bilecie.
Ulgowe bilety miesięczne ważne są z legitymacją uprawniającą do ulgi.
Dopuszcza się korzystanie z innej linii niż wpisana na bilecie, pokrywającej się na odcinku od
miejsca zamieszkania do miejsca pracy (szkoły) z trasa linii oznaczoną na bilecie.
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Inne dodatkowe opłaty:
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu- płatna gotówką u kontrolera lub w ciągu 7 dni
w kasie Spółki MKS,
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
opłata dodatkowa za brak na przewóz bagażu – płatna gotówką u kontrolera lub w ciągu 7 dni w
kasie Spółki MKS,
opłata za zjazd z linii z winy pasażera lub interwencję służb porządkowych,
opłata manipulacyjna.

Zasady umarzania opłaty dodatkowej
Prezes Zarządu MKS w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o. upoważniony jest do rozpatrywania i
podejmowania decyzji w kwestii ostatecznej wysokości należnej opłaty dodatkowej za przejazd
pasażera bez ważnego biletu po uwzględnieniu okoliczności szczególnych dotyczących pasażera.
Zasady pobierania opłaty manipulacyjnej
1. Opłata manipulacyjna uwzględnia ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub
umorzeniem opłaty dodatkowej.
2. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona do kontroli biletów pobiera opłatę
manipulacyjną gdy:
1) dokonał umorzenia opłaty dodatkowej w przypadku okazania przez pasażera odpowiedniego
dokumentu potwierdzającego prawo do uprawnieo ustawowych lub gminnych w ciągu 7 dni
od daty wystawienia mu dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej,
2) dokonał umorzenia opłaty dodatkowej w przypadku okazania przez pasażera odpowiedniego
ważnego dokumentu przewozu, którego nie posiadał podczas przejazdu w ciągu 7 dni od daty
wystawienia mu dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej.

