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z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o.
w Zamościu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97
poz. 1050 z późniejszymi zmianami/, art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
/Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Obszar obsługiwany przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. dzieli się na dwie strefy
biletowe I i II. Strefa I obejmuje teren miasta Zamościa, a strefa II jest strefą podmiejską. Granicę pomiędzy
poszczególnymi strefami wyznaczają przystanki graniczne.
§ 2. Przewozy osób środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu są odpłatne
i odbywają się na podstawie:
1) biletów jednorazowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na
dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się
do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania;
2) biletów jednorazowych sprzedawanych w karnecie pięcioprzejazdowym – przez które należy rozumieć
bilety, które po oderwaniu z karnetu pojedynczego egzemplarza wzdłuż zaznaczonej perforacji
i skasowaniu go, uprawniają do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku
początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu,
3) biletów okresowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na
liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określonym w momencie zakupu. Bilety
okresowe występują jako:
a) bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie;
b) bilety semestralne imienne dla studentów lub uczniów:
- 1 semestr obejmuje okres od 1 września do 31 stycznia roku następnego;
- 2 semestr od 1 lutego do 30 czerwca danego roku;
c) bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba;
4) biletów czasowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na
dowolnych trasach z możliwością przesiadania się do innych pojazdów w czasie określonym na bilecie
liczonym od momentu skasowania;
5) biletów rodzinnych – przez które należy rozumieć bilet dla rodzin wieloosobowych tj, rodzica/ów
(opiekuna/ów prawnych) wraz z dzieckiem/dziećmi mieszkającymi stale pod wspólnym adresem w wieku
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do 18 lat. Bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku
początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu.
§ 3. Ustala się ceny za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski
Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości:
a) 50 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za przejazd bez ważnego biletu jednorazowego,
okresowego lub biletu o niepełnej wartości,
b) 40 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
c) 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za przewóz rzeczy i zwierząt bez ważnego biletu,
d) 150 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za spowodowanie przez pasażera zatrzymania autobusu
lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
2. W przypadku wpłaty opłaty dodatkowej określonej w § 4 ust. 1 u kontrolera lub w terminie 7 dni od dnia
kontroli w kasie kontrolującego opłata ulega zmniejszeniu o 30%.
3. W przypadku anulowania opłaty dodatkowej, po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu
bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty
wystawienia pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% tej opłaty.
4. Nie podlegają opłacie bagażowej rzeczy stanowiące bagaż ręczny, wózki dziecięce, a także zwierzęta
trzymane na rękach.
§ 5. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
a) posłowie i senatorowie RP;
b) Honorowi Obywatele Zamościa;
c) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz inwalidzi wojenni i wojskowi niezdolni do samodzielnej egzystencji wraz
z opiekunem na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego oraz osoby represjonowane na
podstawie legitymacji wystawionej przez odpowiedni organ rentowy;
d) dzieci do ukończenia 4-go roku życia na podstawie dokumentu: dziecka, rodzica lub opiekuna
pozwalającego stwierdzić wiek dziecka;
e) pracownicy MZK Sp. z o. o. w zakresie zgodnym z Regulaminem Wynagradzania;
f) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie na podstawie
zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę oraz legitymacji wydanej przez szkołę ucznia w przejazdach
z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;
g) niewidomi i ociemniali o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem lub przewodnikiem oraz
niewidomi o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie aktualnej legitymacji wystawionej
przez Polski Związek Niewidomych;
h) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie legitymacji
inwalidzkiej lub ważnego orzeczenia ZUS;
i) osoby niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz ich opiekunowie na podstawie
zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę lub placówkę w przejazdach z miejsca zamieszkania do
szkoły i z powrotem;
j) dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli integracyjnych i klas integracyjnych w szkołach
wszystkich typów oraz ich opiekunowie na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę lub
placówkę w przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły i z powrotem;
k) osoby, które ukończyły 75 rok życia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. l ważne są wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
§ 6. Do korzystania z przejazdów ulgowych jednorazowych i okresowych z ulgą 50% uprawnieni są:
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a) kombatanci na podstawie ważnej legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach wydanych
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

przez Urząd

b) studenci wyższych uczelni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej do ukończenia 26 roku życia;
c) dzieci od 4-go roku życia na podstawie dokumentu: dziecka, rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić
wiek dziecka oraz uczniowie realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej do 24 roku życia;
d) emeryci na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub dowodu
tożsamości, ostatniego odcinka emerytury oraz aktualnej legitymacji emeryta;
e) renciści od 55-go roku życia na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów lub dowodu tożsamości, ostatniego odcinka renty oraz aktualnej legitymacji rencisty.
§ 7. Uprawnienie do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych nie stanowi podstawy do ulgowego lub
bezpłatnego przewozu psa lub bagażu.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie
ustalania cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Wojciech Matwiejczuk
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Załącznik do uchwały Nr XV/164/2012
Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 stycznia 2012r.
OPŁATY TARYFOWE na przewozy osób i bagażu środkami MZK Spółka z o. o. w Zamościu obowiązują od …………..

Cena za przejazd w 1 strefie lub
wyłącznie w strefie 2

Rodzaj biletu
JEDNORAZOWE
a) jednorazowy
b) karnet 5 przejazdowy
c) za przewóz bagażu lub psa
OKRESOWE IMIENNE
a) miesięczny
b) miesięczny nieważny w soboty, niedziele i święta
c) 14 dniowy
d) 14 dniowy nieważny w soboty , niedziele i święta
OKRESOWE IMIENNE SIECIOWE
a) miesięczny
b) miesięczny nieważny w soboty, niedziele i święta
c) 14 dniowy
d) 14 dniowy nieważny w soboty, niedziele i święta
e) 3 miesięczny

Normalny
2,50
10,00
2,50

Cena za przejazd w 2 strefach

Ulgowy 50%
1,25
5,00
-

Normalny

Normalny
88,00
72,00
48,00
40,00

Ulgowy 50%
44,00
36,00
24,00
20,00

Normalny
108,00
90,00
54,00
42,00

Ulgowy 50%
54,00
45,00
27,00
21,00

Normalny
108,00
88,00
62,00
52,00

Ulgowy 50%
54,00
44,00
31,00
26,00

Normalny
128,00
100,00
72,00
60,00

Ulgowy 50%
64,00
48,00
32,50
28,00

220,00

110,00

270,00

135,00

SEMESTRALNY IMIENNY DLA STUDENTÓW LUB UCZNIÓW

Ulgowy 50%
1,50

3,00
12,00
3,00

6,00
-

176,00

216,00

NA OKAZICIELA MIESIĘCZNY SIECIOWY

150,00

170,00

NA OKAZICIELA 3 MIESIĘCZNY SIECIOWY

320,00

360,00

CZASOWE
a) 1-godzinny
b) 2-godzinny
c) 12-godzinny

(ważny tylko w 1 strefie)
(ważny w całej sieci)
(ważny w całej sieci)
RODZINNY
a) dla rodzica/rodziców z dziećmi
ważny w soboty, niedziele i święta

Normalny
2,80
4,60
6,40

Ulgowy 50%
1,40
2,30
3,20
Normalny

Normalny

5,00

7,00

