
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/555/2022 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., 

poz. 559 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a i art. 15 ust. 1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.), uchwala się co następuje: 

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

o charakterze użyteczności publicznej:  

1) 3,00 zł za bilet normalny na jednorazowy przejazd na całej długości trasy, 

2) 1,50 zł za bilet ulgowy na jednorazowy przejazd na całej długości trasy, 

3) 100 zł za bilet miesięczny za przejazd na całej długości trasy, 

4) 50 zł za bilet ulgowy miesięczny na całej długości trasy. 

2. Bilet jednorazowy uprawnia do dowolnej liczby przystanków na jednej długości trasy. 

3. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na trasie w okresie ważności biletu. 

§ 2. Do korzystania z opłat ulgowych i bezpłatnych przejazdów uprawnione są wyłącznie osoby 

wymienione w Regulaminie przewozów komunikacji miejskiej w Nowym Tomyślu przyjętym uchwałą Rady 

Miejskiej w Nowym Tomyślu. 

§ 3. Ustala się cenę za przewóz rzeczy i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym: 

1) Przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach przekraczających wymiary podane w punkcie 

6.1. Regulaminu przewozów komunikacji miejskiej w Nowym Tomyślu w wysokości 1,50 zł (normalny 

bilet jednorazowy). 

2) Psy zajmujące miejsce w pojeździe, pod warunkiem, że mają założony kaganiec i są trzymane na smyczy 

w wysokości 1,50 zł (normalny bilet jednorazowy). 

§ 4. 1. Ustala się wysokość opłat dodatkowych za: 

1) przejazd bez ważnego biletu – 200,00 zł, 

2) brak dokumentu stwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgowych albo bezpłatnych przejazdów – 

100,00 zł, 

3) brak ważnego biletu na przewóz rzeczy i zwierząt – 60,00 zł, 

4) spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny – 350,00 zł. 

2. Dodatkowa opłata nie zwalnia pasażera z obowiązku opłaty za przejazd autobusem. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszelkie wcześniejsze regulacje dotyczące cen 

biletów Komunikacji Miejskiej w Nowym Tomyślu. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Ratajczak 
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