
 

 

UCHWAŁA NR VI/65/2019 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na  

liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grud-

nia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435, z 2019 r. poz. 

730) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1983, z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wyko-

nywane na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów, w wysokości okre-

ślonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych zgodnie z za-

łącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów liniami komunikacji gminnej 

organizowanej przez Gminę Krzyżanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 3632



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/65/2019 

Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

CENY MAKSYMALNE 

za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów 

1. Tabela cen maksymalnych biletów obowiązujących na obszarze Gminy Krzyżanów: 

Lp. Rodzaj biletu Cena biletu normalnego [zł] 

1 Bilet jednorazowy 6,00 

2 Bilet miesięczny imienny 204,00 

3 Bilet miesięczny na okaziciela 306,00 

2. Ceny biletów w tabeli zawierają podatek VAT. 

3. Opłata za przewóz zwierzęcia w granicach Gminy Krzyżanów: 

a) pokojowego bez zajmowania dodatkowego miejsca, w tym stojącego– opłaty nie pobiera się, 

b) psa przewodnika osoby niewidomej – opłaty nie pobiera się, 

c) pozostałych zwierząt– 4,00 zł za sztukę. 

4. Opłata za przewóz bagażu: 

a) o wymiarach do 60x40x20 cm – opłaty nie pobiera się, 

b) o wymiarach większych niż określone w lit. a) – 4,00 zł za sztukę, 

c) roweru – 4,00 zł za sztukę. 

  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/65/2019 

Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

SPOSÓB 

ustalania opłat dodatkowych i manipulacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym 

na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów 

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się uwzględniając cenę biletu jednorazowego normalnego obowiązu-

jącego w komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów jako: 

a) za przejazd bez ważnego biletu – 50-krotność tej ceny, 

b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgo-

wego – 40-krotność tej ceny, 

c) za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 15-krotność tej ceny, 

d) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt – jako 30-krotność tej ceny, 

e) za spowodowanie przez pasażera zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy bez uzasadnionej przyczyny – 

100-krotność tej ceny. 

2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub 

umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 10% opłaty której dotyczy. 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/65/2019 

Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

WYKAZ 

uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 

na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów 

1. Uprawnienia lokalne obowiązujące na terenie Gminy Krzyżanów: 

Lp. Osoby uprawnione  Wysokość ulgi 
Dokument poświadczający  

uprawnienie 

1 Osoby, które ukończyły 70 rok życia 50% Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby 

2. W komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów obowiązują wszystkie uprawnienia do 

przejazdów bezpłatnych i ulgowych określone obowiązującymi ustawami w zakresie przewozów autobusami 

na liniach zwykłych. 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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