UCHWAŁA NR IX/98/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób
uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.
1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172;
z 2008 r. Nr 157,poz. 976), art. 34a. ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003
r.Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz.2780,
z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia20 grudnia 1996
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr121, poz. 770, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i Nr 19 poz. 100) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. Za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie ustala się następujące opłaty:
Cena biletu
Wyszczególnienie
I.

normalny ulgowy

Bilety jednorazowe
1 W granicach administracyjnych miasta Koszalina
a) na liniach dziennych

2,60

1,30

b) na linii nocnej

5,20

2,60

a) w I strefie obszaru podmiejskiego - do 10 km

3,60

1,80

b) w II strefie obszaru podmiejskiego – powyżej 10 km

4,40

2,20

a) w granicach administracyjnych miasta Koszalina

10,00

5,00

b) w granicach administracyjnych miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru podmiejskiego - do 10 km

12,00

6,00

c) w granicach administracyjnych miasta Koszalina oraz w II strefie obszaru podmiejskiego – powyżej 10 14,00
km

7,00

2 Na linie wykraczające poza granice administracyjne miasta Koszalina

3 Bilet 24 godzinny na okaziciela ważny od momentu skasowania uprawniający do nieograniczonej liczby
przejazdów

II.

Bilety okresowe miesięczne imienne na wszystkie linie miejskie (sieciowe) ważne w granicach
administracyjnych miasta Koszalina
a) ważny od poniedziałku do piątku

80,00

40,00

b) ważny we wszystkie dni m-ca

90,00

45,00

120,00

60,00

a) imienny ważny od poniedziałku do piątku na obszarze miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru
podmiejskiego

90,00

45,00

b) imienny ważny we wszystkie dni miesiąca na obszarze miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru
podmiejskiego

100,00

50,00

c) imienny ważny od poniedziałku do piątku na obszarze miasta Koszalina oraz całym obszarze
podmiejskim

100,00

50,00

d) imienny ważny we wszystkie dni miesiąca na obszarze miasta Koszalina oraz całym obszarze
podmiejskim

120,00

60,00

III. Bilet okresowy miesięczny na okaziciela ważny przez cały m-c (codziennie) w granicach administracyjnych
miasta Koszalina
IV. Bilety okresowe miesięczne ważne na obszarze miasta Koszalina oraz w I i II strefie na obszarze
podmiejskim:
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V.

e) na okaziciela ważny cały miesiąc na obszarze miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru podmiejskiego 120,00

60,00

f) na okaziciela ważny cały miesiąc na obszarze miasta Koszalina oraz całym obszarze podmiejskim

140,00

70,00

a) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina

50,00

25,00

b) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz obszar podmiejski w I strefie

60,00

30,00

c) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz na całym obszarze podmiejskim

70,00

35,00

a) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina

_

50,00

b) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz obszar podmiejski w I strefie

_

50,00

c) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz cały obszar podmiejski

_

80,00

_

120,00

Bilety imienne na 1/2m-ca

VI. Bilet wakacyjny dwumiesięczny (tylko dla uczniów i studentów) w cenie biletu jednomiesięcznego
ulgowego imiennego ważnego cały m-c

VII. Bilet kwartalny studencki imienny ważny codziennie na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina

§ 2. 1. Opłata ulgowa za przejazd wynosi 50% opłaty normalnej.
2. Na trasie Koszalin–Kretomino–Raduszka obowiązuje taryfa opłat jak na liniach miejskich.
§ 3. 1. Wysokość opłaty dodatkowej:
1)za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 150krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;
2)za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego;
3)za zanieczyszczenie wnętrza pojazdu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego;
4)za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów
podczas kontroli – wynosi 40 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;
5)za brak biletu sieciowego oraz brak wpisu numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego – wynosi 50
– krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w ust.1 pkt 2-3 jej
wysokość zostaje obniżona o 50%.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, wskazanej w ust. 1 pkt 2-3 w ciągu 7 dni od daty
wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia, wysokość tej opłaty zostaje obniżona o 30%.
4. Opłatę manipulacyjną za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej
w przypadku udokumentowania w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub
ulgowego przejazdu oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu sieciowego oraz wpisu numeru legitymacji na
znaczku biletu sieciowego, ustala się w wysokości 2,5 – krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego
normalnego.
§ 4. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:
1)parlamentarzyści;
2)dzieci przed ukończeniem 4 roku życia;
3)osoby, które ukończyły 70 lat;
4)inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub
wojskowemu zaliczonemu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnemu do
pracy i samodzielnej egzystencji;
5)osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie równoważne o całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji a także towarzyszący im
opiekunowie;
6)osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący
im opiekunowie;
7)uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych oraz ich
opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;
8)dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz towarzyszący im opiekunowie;
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9)młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia oraz opiekunowie
towarzyszący młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z powodu narządu wzroku
(symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O);
10)pracownicy oraz emeryci Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie i członkowie ich
rodzin;
11)honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia (ponad 18
litrów krwi), zamieszkali w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim.
2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach miasta Koszalina są uprawnieni:
1)umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, strażnicy Straży Miejskiej
w Koszalinie;
2)wolontariusze hospicjów w Koszalinie;
3)członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddział w Koszalinie.
§ 5. Do korzystania z opłaty ulgowej na wszystkich liniach są uprawnieni:
1)studenci szkół wyższych;
2)uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych do 21 roku życia;
3)dzieci od lat 4 do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;
4)emeryci i renciści;
5)kombatanci i osoby represjonowane.
§ 6. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z opłat ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów są:
1)dla parlamentarzystów – ważna legitymacja wydana przez kancelarię Sejmu lub Senatu;
2)dla dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – dokument umożliwiający stwierdzenie wieku
dziecka;
3)dla osób które ukończyły 70 lat – dokument potwierdzający tożsamość;
4)dla inwalidów wojennych i wojskowych – książeczka inwalidy wojennego/wojskowego, zawierająca wpis
o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji wydane przez właściwy organ;
5)dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne
o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – ważna legitymacja
o niepełnosprawności, wydana przez właściwy organ;
6)dla osób niewidomych nie uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – dokumenty
wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.);
7)dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych –
ważna legitymacja szkoły;
8)dla opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach
specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – zaświadczenie wydane
przez szkołę na druku MI-I/2002;
9)dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia – ważna legitymacja o niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;
10)dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia - ważna
legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
wydane przez właściwy organ;
11)dla pracowników oraz emerytów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o w Koszalinie oraz ich
rodzin – bilet pracowniczy lub rodzinny;
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12)dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I- go stopnia –
ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi (powyżej 18 litrów krwi) wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość;
13)dla wolontariuszy hospicjów w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Hospicjum;
14)dla członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Koszalinie – ważna
legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału;
15)dla studentów szkół wyższych – ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię wyższą,
ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC), ważna europejska karta
młodzieżowa Euro < 26 Student;
16)dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – ważna
legitymacja szkolna;
17)dla emerytów i rencistów – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:
a) aktualny odcinek wypłaty emerytury lub renty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
b) ważna legitymacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość;
c) ważna legitymacja terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
18)dla kombatantów i osób represjonowanych – zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca
uprawnienia kombatanta lub osoby represjonowanej;
19)dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego osobie uprawnionej – dokument osoby uprawnionej do
bezpłatnych przejazdów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIX/509/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001r. w sprawie
ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Władysław Husejko
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