
 

 

UCHWAŁA NR XIV/184/15 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich  

na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1440) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. Nr 915) 

Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Wysokość cen biletów jednorazowych, biletów czasowych oraz biletów okresowych za przejazd 

pojazdami zbiorowego transportu publicznego w ramach gminnych przewozów pasażerskich oraz przewóz 

bagażu określa § 4 uchwały. 

2. Ceny biletów, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

3. W gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach 

porozumień międzygminnych obowiązują bilety z nadrukiem nazwy przewoźnika. 

4. Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych. 

5. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) pojazd – pojazd, którym wykonywane są gminne przewozy pasażerskie; 

2) bilet – dokument przejazdu lub dokument przewozu. 

§ 2.1. Zasady korzystania z uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa § 6 uchwały. 

2. Określenie uprawnień, o których mowa w ust. 1, nie narusza uprawnień do przejazdów bezpłatnych  

i ulgowych wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 3.1. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty przez jego posiadacza z chwilą skasowania  

go niezwłocznie po wejściu do pojazdu i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez pasażera. 

2. Bilet czasowy stanowi dowód uiszczenia opłaty przez jego posiadacza z chwilą skasowania go jednorazowo 

niezwłocznie po wejściu do pojazdu i zachowuje ważność przez okres wskazany w § 4 ust. 2. Bilet kasuje się 

tylko jeden raz w chwili rozpoczęcia pierwszego przejazdu, niezależnie od ilości następujących po sobie 

kolejnych przejazdów innymi pojazdami. 

3. Bilet zakupiony u kierowcy z kasy fiskalnej nie podlega obowiązkowi kasowania kasownikiem. 

4. Posługiwanie się biletem jednorazowym, na podstawie którego przejazd odbywała już inna osoba, 

traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu. 
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5. Pasażer, który w chwili wejścia do pojazdu nie posiada biletu, winien niezwłocznie podjąć działania 

mające na celu zgłoszenie kierowcy zamiaru jego zakupu na przystanku, na którym wsiadł do pojazdu. 

6. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowy lub 

elektroniczny przysługuje prawo kontynuowania jazdy za tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub 

innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika. 

7. Do strefy miejskiej objętej komunikacją miejską zalicza się obszar w granicach administracyjnych miasta Nysa. 

8. Do strefy gminnej objętej komunikacją miejską zalicza się miejscowości poza miastem Nysa znajdujące 

się na obszarze Gminy Nysa. 

9. Do strefy pozagminnej objętej komunikacją miejską zalicza się miejscowości nie należące do Gminy 

Nysa, do których kursują autobusy komunikacji miejskiej w ramach porozumień międzygminnych. 

§ 4.1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych: 

Lp. Rodzaj i nazwa biletu 

Cena w zł za jednorazowy przejazd jednej osoby 

normalna 
ulgowa 

50% 

1 2 3 4 

1 

Bilet jednorazowy, uprawniający do przejazdu 

jednej osoby w jedną stronę na liniach 

komunikacyjnych w jednej strefie 
2,40 1,20 

2 

Bilet jednorazowy, uprawniający do przejazdu 

jednej osoby w jedną stronę na liniach 

komunikacyjnych w dwóch strefach 

2,80 1,40 

3 

Bilet jednorazowy, uprawniający do przejazdu 

jednej osoby w jedną stronę na liniach 

komunikacyjnych w trzech strefach 

4,00 2,00 

2. Ustala się następujące ceny biletów czasowych: 

Lp. Rodzaj i nazwa biletu 

Cena w zł za przejazd jednej osoby 

normalna 
ulgowa 

50% 

1 2 3 4 

1 

Bilet 3 godzinny obowiązujący na terenie strefy miejskiej  

i gminnej i uprawniający do przejazdu jednej osoby na liniach 

komunikacyjnych, ważny 3 godziny od momentu skasowania 

3,00 1,50 

2 

Bilet jednodniowy obowiązujący na terenie strefy miejskiej  

i gminnej i uprawniający do przejazdu jednej osoby na liniach 

komunikacyjnych, ważny w dniu jego skasowania 

7,00 3,50 

3 

Bilet weekendowy obowiązujący na terenie strefy miejskiej  

i gminnej i uprawniający do przejazdu jednej osoby na liniach 

komunikacyjnych, ważny (od momentu skasowania)  

od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 23:59 

10,00 5,00 

3. Ceny biletów jednorazowego przejazdu, o których mowa w ust.1, zakupione u kierowcy podwyższa 

się o 0,20 zł. 

4. Ustala się następujące ceny biletów okresowych: 

lp. 
Rodzaj i nazwa biletu normalny ulgowy 

1 2 3 4 

1 

Bilet elektroniczny miesięczny imienny - zwykły uprawniający jedną osobę do 

46 przejazdów miesięcznie na liniach komunikacyjnych w jednej strefie, ważny 

od poniedziałku do soboty. * 

80,00 40,00 
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2 

Bilet elektroniczny miesięczny imienny - zwykły uprawniający jedną osobę  

do 46 przejazdów miesięcznie na liniach komunikacyjnych w dwóch strefach, 

ważny od poniedziałku do soboty.* 

90,00 45,00 

3 

Bilet elektroniczny miesięczny imienny - zwykły uprawniający jedną osobę  

do 46 przejazdów miesięcznie na liniach komunikacyjnych w trzech strefach, 

ważny od poniedziałku do soboty.* 

130,00 65,00 

4 
Bilet elektroniczny miesięczny imienny - zwykły bez limitu przejazdów  

na liniach komunikacyjnych w jednej strefie, ważny we wszystkie dni miesiąca.* 
100,00 50,00 

5 
Bilet elektroniczny miesięczny imienny - zwykły bez limitu przejazdów  

na liniach komunikacyjnych w dwóch strefach, ważny we wszystkie dni miesiąca.* 
110,00 55,00 

6 
Bilet elektroniczny miesięczny imienny - zwykły bez limitu przejazdów  

na liniach komunikacyjnych w trzech strefach, ważny we wszystkie dni miesiąca.* 
150,00 75,00 

7 
Bilet elektroniczny miesięczny na okaziciela - zwykły bez limitu przejazdów  

na liniach komunikacyjnych w jednej strefie, ważny we wszystkie dni miesiąca.** 
120,00 60,00 

8 
Bilet elektroniczny miesięczny na okaziciela - zwykły bez limitu przejazdów  

na liniach komunikacyjnych w dwóch strefach, ważny we wszystkie dni miesiąca.** 
150,00 75,00 

9 
Bilet elektroniczny miesięczny na okaziciela - zwykły bez limitu przejazdów  

na liniach komunikacyjnych w trzech strefach, ważny we wszystkie dni miesiąca.** 
180,00 90,00 

10 

Bilet elektroniczny miesięczny imienny - szkolny, bez limitu przejazdów, 

uprawniający uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na 

terenie Gminy Nysa do przejazdów na liniach komunikacyjnych w trzech strefach, 

ważny z legitymacją szkolną oraz paragonem fiskalnym lub potwierdzeniem  

w formie elektronicznej przyjętej do stosowania u przewoźnika lub operatora 

9,00 

* Bilet elektroniczny miesięczny imienny zwykły jest ważny wraz z paragonem fiskalnym lub potwierdzeniem 

w formie elektronicznej przyjętej do stosowania u przewoźnika lub operatora oraz dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. ** Bilet elektroniczny miesięczny imienny zwykły jest ważny wraz z paragonem fiskalnym lub 

potwierdzeniem w formie elektronicznej przyjętej do stosowania u przewoźnika lub operatora. 

5. Ustala się następujące wysokości opłat za przewóz bagażu: 

1 

Opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość) 

przekracza 120 cm odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie ze stawkami 

określonymi w ust.1., za wyjątkiem wózka dziecięcego. 

2 
Opłata za przewóz psa odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie  

ze stawkami określonymi w ust.1. 

§ 5.1. Ustala się następujący sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej: 

Lp. Wyszczególnienie 
Sposób ustalenia opłaty 

dodatkowej 

1 
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 

(biletu). 
250,- zł 

2 
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu . 
200,- zł 

3 

Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, 

a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportowego: 

1) zwierząt i rzeczy, za przewóz których niniejsza uchwała przewiduje 

opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu, 

2) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych  

do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków 

20-krotność ceny 

najtańszego biletu 

jednorazowego przejazdu - 

normalnego 

4 

Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub 

zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 

150-krotność ceny 

najtańszego biletu 

jednorazowego przejazdu - 

normalnego 
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5 

Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem 

opłaty dodatkowej 

3-krotność ceny 

najtańszego biletu 

jednorazowego przejazdu - 

normalnego 

6 Kaucja za wydanie karty elektronicznej 10 zł 

2. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2 najdalej w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty 

dodatkowej obniża się do kwoty 84,- zł. 

3. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, 

uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pobrana zostanie opłata manipulacyjna, o której mowa  

w ust. 1 pkt 5, natomiast opłata wymieniona w ust. 1 pkt 1-2 podlega umorzeniu. 

4. W razie udokumentowania przez podróżnego ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu stosuje 

się przepis ust. 3. 

5. Kaucja, o której mowa w ust. 1 pkt 6, ulega zwrotowi w przypadku, gdy pasażer odda przewoźnikowi 

oryginalną, nie uszkodzoną kartę elektroniczną. Podstawą wypłaty kaucji jest dowód przyjęcia wpłaty przez 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Nysie. 

§ 6.1. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są: 

Lp. Określenie grupy uprawnionych 

Określenie rodzaju 

biletu ulgowego / 

wysokość ulgi 

Dokumenty poświadczające 

uprawnienie do korzystania  

z przejazdów bezpłatnych 

1. 

Uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponad 

gimnazjalnych 

Jednorazowy, 

miesięczny – zwykły 

ulga 50% 

Aktualna legitymacja szkolna 

2. 

Emeryci i renciści Jednorazowy, 

miesięczny – zwykły 

ulga 50% 

Dowód osobisty lub inny dokument 

stwierdzający tożsamość i legitymacja 

rencisty lub emeryta 

3. 

Honorowi krwiodawcy I stopnia Jednorazowy, 

miesięczny – zwykły 

ulga 50% 

Legitymacja honorowego dawcy 

krwi I stopnia 

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są: 

Lp. Określenie grupy uprawnionych 

Dokumenty poświadczające 

uprawnienie do korzystania  

z przejazdów bezpłatnych 

1. 

Inwalidzi I grupy i osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i ich pełnoletni opiekun wskazany  

w trakcie przejazdu 

Dokumenty potwierdzające inwalidztwo 

lub stopień niepełnosprawności oraz 

dowód tożsamości 

2. 

Osoby niewidome oraz ociemniałe i ich przewodnik – 

osoba, która ukończyła 13 lat wskazana w trakcie przejazdu 

lub pies przewodnik 

Dokumenty potwierdzające inwalidztwo 

lub stopień niepełnosprawności oraz 

dowód tożsamości 

3. 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 25 roku 

życia i ich pełnoletni opiekun wskazany w trakcie przejazdu, 

na przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, 

szkoły, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 

domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej i z powrotem 

Dokument stwierdzający 

niepełnosprawność oraz tożsamość 

4. 
Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dowód osobisty lub inny dokument 

stwierdzający tożsamość 
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5. 

Pełnoletni opiekun dziecka niepełnosprawnego w wieku do 

25 roku życia 

Dowód osobisty lub inny dokument 

stwierdzający tożsamość i dokument 

potwierdzający niepełnosprawność 

dziecka, (bilet elektroniczny miesięczny 

na 46 przejazdów do wykorzystania 

jadąc po dziecko lub po jego odwiezieniu) 

6. Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Dokument stwierdzający wiek dziecka 

7. 
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej pełniący 

służbę 

Legitymacja służbowa 

3. W przypadku, gdy w gminie bezpłatny transport dzieci wynikający z ustawy o systemie oświaty 

odbywać się będzie środkami lokalnego transportu komunikacji miejskiej, przewoźnik wydawać będzie bilety 

wolnej jazdy na dojazd z miejsca zameldowania do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  

w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, do szkoły w obwodzie oraz specjalnego 

ośrodka szkolno – wychowawczego. Wniosek w tej sprawie składa u przewoźnika dyrektor właściwej jednostki. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

§ 8. Traci moc uchwała nr X/133/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących 

w ramach porozumień międzygminnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 1924). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nysa oraz prasie 

lokalnej. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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