
UCHWAŁA NR XLI/138/2020 
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do 
samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego oraz Gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944) oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8), - Rada Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień  
do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły 
porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

2. W gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych 
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego obowiązują ceny biletów, określone w załączniku nr 2 do 
uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 
§ 3. Traci moc uchwała nr LVII/98/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, 
uprawnień do samorządowych ulgowychi bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r. poz. 2042, z 2015r. poz. 3841oraz 
z 2019r. poz. 1673 i 5428). 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej, na stronie 
internetowej Operatora publicznego transportu zbiorowego oraz w autobusach komunikacji 
miejskiej. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego 

 
 

Irena Renduda - Dudek 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XLI/138/2020 

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

 

Zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych  

i bezpłatnych przejazdów w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego 

środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na liniach komunikacyjnych na 

obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie 

międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

 

 

Rozdział I 

 

Strefy biletowe, rodzaje opłat i biletów w gminnych przewozach pasażerskich 

 

§ 1. 1. W gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych 

miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego funkcjonują wyłącznie linie miejskie. 

2. W ramach linii miejskich, o których mowa w ust. 1, ustala się cztery strefy biletowe: 

1) miejska strefa biletowa, oznaczona symbolem „Strefa 0”, obejmująca przystanki 

komunikacyjne w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 

2) podmiejskie strefy biletowe, obejmujące przystanki komunikacyjne na terytorium Gmin, które 

zawarły porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

oznaczone symbolami „Strefa I”, „Strefa II” i „Strefa III”. 

3. Wykaz miejscowości zaliczanych do poszczególnych stref biletowych określa załącznik  

nr 2. 

4. Na obszarze podmiejskiej strefy biletowej pasażer ma obowiązek legitymować się wyłącznie 

biletem przeznaczonym do korzystania z usług przewozowych w tej strefie. 

§ 2. W gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, obowiązują następujące rodzaje opłat  

za usługi: 

1) miejska – stosowana za przejazd osób na liniach komunikacyjnych na obszarze miejskiej 

strefy biletowej, niezależnie od długości przejazdu,  

2) miejska czasowa – stosowana za przejazd osób na liniach komunikacyjnych na obszarze 

miejskiej strefy biletowej, dostosowana do czasu przejazdu, 

3) podmiejska – stosowana za przejazd osób na liniach komunikacyjnych na obszarze 

podmiejskich stref biletowych, niezależnie od długości przejazdu,  

4) bagażowa – stosowana za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary 60 x 40 x 20 

cm i/lub zwierząt (za wyjątkiem zwierząt trzymanych na rękach oraz psów, będących 

przewodnikami lub asystentami, na podstawie stosownych przepisów ustawowych) na liniach 

komunikacyjnych we wszystkich strefach biletowych, w wysokości ceny biletu normalnego 

jednorazowego właściwego dla danego przejazdu, 

5) dodatkowa – stosowana na liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach biletowych za 

przejazd osób lub przewóz bagażu i/lub zwierząt bez ważnego biletu, 

6) manipulacyjna – stosowana na liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach biletowych 

za brak w trakcie kontroli biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do ulgowego lub 

bezpłatnego przejazdu, 



7) specjalna - stosowana na liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach biletowych za 

spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 

uzasadnionej przyczyny.  

 

§ 3. 1. W gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych 

miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego obowiązują następujące rodzaje biletów:  

1) jednorazowy – umożliwiający jednokrotny przejazd lub przewóz bagażu i/lub zwierząt na 

wszystkich liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach biletowych, 

2) karnetowy 10-przejazdowy – umożliwiający wielokrotny (10-krotny) przejazd na 

wszystkich liniach komunikacyjnych na obszarze miejskiej strefy biletowej,  

3) czasowy – umożliwiający przejazdy na różnych liniach komunikacyjnych na obszarze 

miejskiej strefy biletowej w czasie określonym na bilecie od momentu skasowania,  

a w przypadku przejazdu wyłącznie jednym kursem - przejazd do końcowego przystanku 

niezależnie od czasu trwania tego kursu, 

4) okresowy: 
a) sieciowy – umożliwiający nielimitowane przejazdy na wszystkich liniach 

komunikacyjnych na obszarze miejskiej strefy biletowej bądź we wszystkich strefach 

biletowych (we wszystkie dni tygodnia lub w dni robocze), 

b) trasowany – umożliwiający nielimitowane przejazdy na wybranej linii komunikacyjnej na 

obszarze miejskiej strefy biletowej bądź na obszarze podmiejskich stref biletowych (we 

wszystkie dni tygodnia lub w dni robocze). 

2. Bilety, określone w ust. 1, są emitowane w cenach normalnych bądź z zastosowaniem 

stosownych ulg samorządowych lub ustawowych.  

3. Za bilet uważa się bilet papierowy ze znakiem Operatora publicznego transportu zbiorowego lub 

bilet elektroniczny.  

 

Rozdział II  

 

Osoby uprawnione do korzystania z ulg samorządowych oraz bezpłatnych przejazdów  

w gminnych przewozach pasażerskich 

 

§ 4. Do korzystania z ulg samorządowych w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych w 

granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły 

porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego, uprawnieni są: 

1) na liniach komunikacyjnych na obszarze miejskiej strefy biletowej – wszyscy pasażerowie, 

2) na liniach komunikacyjnych na obszarze podmiejskich stref biletowych – uczniowie szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

§ 5. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w gminnych przewozach pasażerskich 

wykonywanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które 

zawarły porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach 

komunikacyjnych na obszarze wszystkich stref biletowych uprawnieni są pasażerowie, będący 

mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego i tych Gmin, należący do niżej wymienionych grup: 

1) pasażerowie, którzy ukończyli 75 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub jego 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Operatora publicznego transportu 

zbiorowego, przez Wydział Organizacyjno – Prawny Urzędu Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego lub stosowną komórkę organizacyjną w urzędach Gmin, które zawarły 

porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego,  

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 



równoważne oraz ich opiekunowie towarzyszący im w czasie przejazdu, na podstawie 

orzeczenia organu uprawnionego lub legitymacji wydanej przez uprawniony organ,   

3) niewidomi i ociemniali na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek 

Niewidomych wraz z dowodem osobistym oraz legitymujący się wpisem symbolu 04-O oraz 

towarzyszący im w czasie przejazdu przewodnicy, którzy ukończyli 13 lat, albo pies 

przewodnik, 

4) dzieci w wieku do lat 4 – na podstawie oświadczenia o wieku dziecka, osoby będącej 

opiekunem w czasie przejazdu, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko  

z oddzielnego miejsca do siedzenia, 

5) dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności, zawierającym wskazanie co do konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji lub wskazanie co do stałego współdziałania na co dzień opiekuna  

w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

6) jeden pełnoletni opiekun towarzyszący podczas przejazdu dziecku niepełnosprawnemu,  

o którym mowa w pkt 5, na podstawie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności 

zawierającego wskazanie, wymienione w pkt 5, 

7) dzieci przewożone w wózkach, 

8) honorowi krwiodawcy, na podstawie legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  

I stopnia” wraz z dowodem osobistym.  

 

 

Rozdział III 

 

Opłata dodatkowa, manipulacyjna i specjalna 

 

§ 6. 1. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiada ważnego biletu, jest zobowiązany do uiszczenia 

opłaty właściwej za przejazd lub przewóz oraz opłaty dodatkowej, stanowiącej: 

1) 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za brak ważnego biletu przy przejeździe 

osób, 

2) 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za brak ważnego biletu przy przewozie 

bagażu i/lub zwierząt. 

2. Pasażer, który w czasie kontroli nie może okazać ważnego biletu okresowego lub dokumentu 

uprawniającego do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 

dodatkowej, stanowiącej 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, właściwego dla 

danego przejazdu. 

3. Jeżeli w ciągu 7 dni (licząc od dnia przejazdu) pasażer przedłoży w siedzibie Operatora 

publicznego transportu zbiorowego ważny bilet okresowy lub ważny dokument uprawniający do 

ulgowego albo bezpłatnego przejazdu, to opłata dodatkowa zostaje umorzona, a pasażer jest 

zobowiązany do uiszczenia opłaty właściwej za przejazd oraz opłaty manipulacyjnej, stanowiącej  

4-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, właściwego dla danego przejazdu. 

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej, wynoszącej 150-krotność ceny 

biletu jednorazowego normalnego, właściwego dla danego przejazdu. 

5. Pasażerowi, który odstąpił od realizacji biletu okresowego, po przedstawieniu dokumentu zakupu 

(paragon, faktura, potwierdzenie przelewu) przysługuje zwrot należności, wyliczony, po 

pomniejszeniu o 20% wartości biletu, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanego 

świadczenia przewozowego. Zwrot należności w wysokości 100% wartości biletu okresowego 

przysługuje, jeżeli pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn leżących po stronie Operatora 

publicznego transportu zbiorowego.  



  

Przewodnicząca Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego 

Irena Renduda - Dudek 

 



Załącznik nr 2 

do uchwały nr XLI/138/2020 

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  

z dnia 30 grudnia 2020 roku 
 

  

Cennik biletów w gminnych przewozach pasażerskich  

wykonywanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  

i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
 

I. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH, CZASOWYCH, KARNETOWYCH 

 

Rodzaj biletu Normalny 
Ulgowy 

samorządowy 

Ulgowy ustawowy  

(50%) 

Jednorazowy Strefa 0 2,30 zł 1,50 zł * 1,15 zł 

Karnetowy 10-przejazdowy  

Strefa 0 
20,70 zł 13,50 zł * 10,40 zł 

Czasowy  

24-godzinny Strefa 0 
9,20 zł 6,00 zł * 4,60 zł 

Czasowy  

60-minutowy Strefa 0 
4,60 zł 3,00 zł * 2,30 zł 

Czasowy  

30-minutowy Strefa 0 
3,06 zł 2,00 zł * 1,53 zł 

Jednorazowy Strefa I 2,50 zł - 1,25 zł 

Jednorazowy Strefa II 3,50 zł - 1,75 zł 

Jednorazowy Strefa III 4,00 zł - 2,00 zł 

Jednorazowy wewnątrz Stref I-III 2,50 zł - 1,25 zł 

Opłata bagażowa 2,30 zł - - 

 

* Do korzystania z ulg samorządowych w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 

na obszarze miejskiej strefy biletowej uprawnieni są wszyscy pasażerowie. 

 
Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Do korzystania z ulg samorządowych w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 

na obszarze miejskiej strefy biletowej uprawnieni są wszyscy pasażerowie. 

** Do korzystania z ulg samorządowych w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 

na obszarze podmiejskich stref biletowych uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

 

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%. 

 

II. CENY BILETÓW IMIENNYCH OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH  

PRZEZ 30 KOLEJNYCH DNI 

 

Rodzaj biletu Normalny 
Ulgowy 

samorządowy 

Ulgowy 

ustawowy  

(50%) 

Trasowany Strefa 0 obowiązujący  

w dni robocze  

(od poniedziałku do piątku): 

78,30 zł 51,30 zł * 39,00 zł 

Trasowany Strefa 0 obowiązujący  

we wszystkie dni tygodnia 

(codziennie): 

89,70 zł 58,50 zł * 45,00 zł 

Sieciowy Strefa 0 obowiązujący  

w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 

98,70 zł 64,50 zł * 49,50 zł 

Sieciowy Strefa 0 obowiązujący  

we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 

108,00 zł 70,50 zł * 54,00 zł 

Trasowany Strefa I obowiązujący  

w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 

84,00 zł 42,00 zł** 42,00 zł 

Trasowany Strefa I obowiązujący  

we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 

116,40zł 58,20 zł** 58,20 zł 

Trasowany Strefa II obowiązujący  

w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 

103,20 zł 51,60 zł** 51,60 zł 

Trasowany Strefa II obowiązujący  

we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 

130,20 zł 65,10 zł** 65,10 zł 

Trasowany Strefa III obowiązujący  

w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 

117,60 zł 58,80 zł** 58,80 zł 

Trasowany Strefa III obowiązujący  

we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 

148,80 zł 74,40 zł** 74,40 zł 

Trasowany wewnątrz Stref I-III 

obowiązujący w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 

84,00 zł 42,00 zł** 42,00 zł 

Trasowany wewnątrz Stref I-III 

obowiązujący we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 

116,40 zł 58,20 zł** 58,20 zł 

Sieciowy wszystkie Strefy  

obowiązujący we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 

180,00 zł 90,00 zł** 90,00 zł 



UWAGI: 

 

1) Trasowanie biletów polega na określeniu trasy przejazdu poprzez wpisanie przystanków 

początkowego i docelowego, na podstawie deklaracji pasażera składanej podczas zakupu biletu. 

Przejazd na podstawie biletu trasowanego powinien odbywać się po możliwie najkrótszej trasie 

przejazdu, między przystankiem początkowym a docelowym, z zachowaniem poniższych zasad: 

a) dopuszcza się dokonywanie przesiadek na linie komunikacyjne wewnątrz najkrótszej trasy 

przejazdu między przystankiem początkowym i docelowym, 

b) zabrania się korzystania z przystanków położonych poza najkrótszą trasą przejazdu  

w przypadku korzystania z tzw. „linii okrężnej”. 

2) Bilety okresowe dostępne są: 

a) w formie papierowej na okres 10-90 dni, 

b) W formie elektronicznej na okres 14 i 30 dni. 

3) Ceny biletów okresowych, określone w tabeli w pkt II, obowiązują przy zakupie biletu 

wyłącznie na okres kolejnych 30 dni. Dla okresu krótszego lub dłuższego niż  

30 kolejnych dni cena jednostkowa za przejazd odpowiednio zwiększa się lub zmniejsza według 

algorytmu cenowego Operatora publicznego transprtu zbiorowego, z tym że cena jednostkowa 

za przejazd skalkulowana dla biletu okresowego nie może być wyższa niż cena biletu 

jednorazowego. 
 

III. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI  

ZALICZANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH STREF BILETOWYCH 

 

1) Miejska strefa biletowa, oznaczona symbolem „Strefa 0” - Ostrowiec Świętokrzyski. 

2) Podmiejska strefa biletowa, oznaczona symbolem: 

a) „Strefa I” - Boksycka, Rudka, Wymysłów, Janik, Karczma Miłkowska, 

b) „Strefa II” - Kolonia Inwalidzka, Kunów,  

c) „Strefa III” - Bukowie, Chocimów, Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe. 
 

 

  

Przewodnicząca Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego 

Irena Renduda - Dudek 
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