W Prudniku

U c h w a t a Nr XLV/644/2002
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 maja 2002r.

w sprawie ustalenia cen urze.dowych za ushagi przewozowe srodkami gminnego
transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97
poz. 10507 Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co nast^puje:

§1
1. Cena biletu jednorazowego przejazdu osob srodkami gminnego transportu zbiorowego
wykonywanego na terenie miasta Prudnika zwanego dalej ,,komunikacja^ miejskaj' na
liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta Prudnika wynosi:
1) za przejazd jednej osoby
2) za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania
z przejazdow ulgowych
2. Cena biletu za przewoz bagazu lub psa wynosi

-

1,40 zl

-

0,70 zi

-

2,00 zl.

3. Do przejazdu jednorazowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Prudnika uprawnia bilet jednorazowego przejazdu zakupiony u kierowcy w autobusie
lub w wyznaczonych punktach sprzedazy na terenie miasta Prudnika.
§2

1. Cena biletu miesi^czhego imiennego oraz na okaziciela, w kursach komunikacji miejskiej
w granicach administracyjnych miasta Prudnika wynosi:
1) bilet miesi^czny imienny
35,00 z\) bilet miesie.czny imie
3) bilet miesi^czny na okaziciela
4) bilet miesi^czny na okaziciela ulgowy

44,00 zl
22,00 zl.

2. Bilety miesi^czne imienne oraz na okaziciela, uprawniajq. posiadacza biletu miesi^cznego
do przejazdu wszystkimi autobusami kursuja^cymi na danej linii pomi^dzy miejscem
zamieszkania a miejscem pracy (nauki), w kursach komunikacji miejskiej na terenie
miasta Prudnika.
3. Ustala si$ opiate, za przejazd osob lub przewoz bagazu autobusami komunikacji miejskiej,
na terenie miasta Prudnika , bez waznego biletu w wysokosci 70,0 zlotych.
§3

Do korzystania z bezplatnych przejazdow autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Prudnika uprawnione 33. naste.puja_ce osoby posiadaja_ce odpowiednie dokumenty:
1) dzieci w wieku do 4 lat
wiek dziecka,

-

dowod osobisty rodzica lub inny dokument wskazujqpy na

2) osoby , ktore ukoiiczyly 75 lat zycia

- dowod osobisty,

3) osoby niepemosprawne o znacznym stopniu niepelnosprawnosci (dawna I grupa
inwalidztwa) i ich opiekunowie - legitymacja inwalidy I grupy lub legitymacja
dokumentujaea stopieh niepelnosprawnosci i osoba wskazana w trakcie przejazdu,
4) osoby niewidome lub ociemniale i ich przewodnicy
- legitymacja wydana przez
Polski Zwiazek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu,
5) dzieci i mtodziez specjalnej Iroski w wieku od 6 do 18 lat i ich opiekunowie - legitymacja
wydana przez szkole specjalna^ lub odpowiedni organ administracji,

•'*
.

6) dzieci i mfodziez dotknie^e inwalidztwem lub niepelnosprawne oraz ich rodzice lub
opiekunowie; uprawnienie to obejmuje wyl^cznie przejazdy z miejsca zamieszkania
lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoty, placowki opiekuhczo-wychowawczej,
specjalnego osrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego osrodka wychowawczego,
osrodka umozliwiaj^cego dzieciom i mfodziezy spelnianie obowia^zku szkolnego i
obowiazku nauki, osrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy spoiecznej,
osrodka wsparcia , zakladu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej w
tym poradni specjalistycznej i z powrotem - dokument lub zaswiadczenie stwierdzajajce
fakt inwalidztwa lub niepeinosprawnosci dziecka, dokument (zaswiadczenie) nie jest
wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepeinosprawnosci.
§4

Do korzystania z ulgowych przejazdow autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Prudnika uprawnione 53. nast^puja^ce osoby posiadaJ3.ce odpowiednie dokumenty:

1) uczniowie szkoJ podstawowych , gimnazjow i szkoi ponadgimnazjalnych
legitymacja szkolna

2) dzieci w wieku od 4 do 7 lat
stwierdzenie wieku dziecka,

dowod osobisty rodzica lub dokument umozliwiaj^cy

3) emeryci i rencisci - legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek przekazu emerytury,
renty,
4) ghjchoniemi - legitymacja Polskiego Zwia^zku Gluchoniemych."

§5
Okreslenie uprawnieri, o ktorych mowa w § 3 i § 4 uchwahy nie narusza uprawnieri do
przejazdow bezplatnych i ulgowych wynikaja_cych z obowi^zuja,cych ustaw.

§6

Traci moc uchwafa Nr XIV/84/91 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 1991r. w
sprawie
ustalenia cen za usJugi przewozowe gminnego transports zbiorowego
wykonywanego na terenie miasta Prudnika, zmieniona uchwaJami Rady Miejskiej w
Prudniku; Nr XV/99/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r., Nr XIX/124/92 z dnia 30 stycznia 1992 r,
Nr XXII/158/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r., Nr XVII/215/92 z dnia 29 grudnia 1992 r., Nr
XXXW304/94 z dnia 3 lutego 1994 r., Nr XII/97/95 z dnia 25 maja 1995 r., Nr
XXIV/212/96 z dnia 30 maja 1996 r., Nr XXXI/262/97 z dnia 30 stycznia 1997 r., Nr
XL/335/97 z dnia 27 listopada 1997 r, Nr W53/99 z dnia 11 marca 1999 r, Nr VT/54/99 z
dnia 11 marca 1999r., Nr XVI1I/265/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r.

§7
Wykonanie uchwaly powierza si? Zarza_dowi Miejskiemu w Prudniku.

Uchwafa podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Opolskiego, na tablicy
ogfoszeh w siedzibie Urzedu Miejskiego w Prudniku oraz w miejscach publicznych Gminy
Prudnik.

§9
Uchwafa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogioszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Opolskiego.

