
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

w sprawie cen za usługi przewozowe autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym 

przez Miasto Białogard w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji 

miejskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020) i art. 50a ust. 1 ustawy 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe autobusami w publicznym transporcie zbiorowym 

organizowanym przez Miasto Białogard w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 

w komunikacji miejskiej - zgodnie z ust. 2. 

2. Ceny biletów na przejazd, o których mowa w ust. 1, wynoszą: 

1) jednorazowy 45-minutowy normalny - 2,40 zł; 

2) jednorazowy 45-minutowy ulgowy 50% - 1,20 zł; 

3) miesięczny normalny – 74,00 zł; 

4) miesięczny ulgowy 50% - 37,00 zł. 

§ 2. 1. Bilet jednorazowy 45-minutowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów (przesiadek) na 

jednej lub wszystkich liniach komunikacyjnych komunikacji miejskiej w czasie wskazanym na bilecie od 

momentu nadania mu ważności przez skasowanie w kasowniku.  

2. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu przejazdu. Czas przejazdu przedłuża się 

o stwierdzony wydłużony czas przejazdu spowodowany opóźnieniem autobusu w stosunku do rozkładu jazdy. 

3. Bilet jednorazowy w czasie wykorzystywania lub po wykorzystaniu nie może być wykorzystany do 

przejazdu przez inną osobę. 

4. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach komunikacyjnych komunikacji miejskiej. 

5. Bilety miesięczne w razie niewykorzystania nie podlegają zwrotowi. 

§ 3. Opłata za przewóz: 

1) bagażu przekraczającego sumę wymiarów (wysokość - szerokość - głębokość) 120 cm, 

2) większych psów, które nie są trzymane w czasie przejazdu na rękach lub kolanach 

- równa jest cenie biletu jednorazowego normalnego. 

§ 4. Nie pobiera się opłat za przewóz: 

1) bagażu ręcznego nieprzekraczającego sumy wymiarów określonej w § 3 pkt 1; 

2) zwierząt w klatkach nieprzekraczających sumy wymiarów określonej w § 3 pkt 1, kotów i małych psów 

trzymanych w czasie przejazdu na rękach lub kolanach; 
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3) wózków dziecięcych; 

4) psów będących pomocą dla osób posiadających ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 

niepełnosprawności; 

5) wózków inwalidzkich, z których korzystają osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego 

stopnia niepełnosprawności. 

§ 5. Bilety miesięczne na przejazd autobusami w komunikacji miejskiej nabyte przed dniem wejścia 

w życie uchwały zachowują ważność przez czas oznaczony na bilecie. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen 

urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej w publicznym transporcie zbiorowym 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2182). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Tomasz Strząbała 
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