
UCHWAŁA NR LV/157/2021 
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1371) 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 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), art. 33a ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – 
Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8), - Rada Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r., poz. 48 i 1758) wprowadza 
się zmianę polegającą na tym, że załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

"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 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA 
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

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 

Opłata bagażowa odpowiada cenie biletu normalnego jednorazowego 
właściwego dla danego przejazdu. 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. 

II. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 
GMINY ĆMIELÓW 

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy ustawowy  
(50%) 

Jednorazowy Strefa II 3,50 zł 1,75 zł 

Opłata bagażowa odpowiada cenie biletu normalnego jednorazowego 
właściwego dla danego przejazdu. Ceny biletów zawierają podatek VAT 
w wysokości 8%. 

III. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA 
TERENIE GMINY KUNÓW 

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy ustawowy  
(50%) 

Jednorazowy Strefa I 1,50 zł 0,75 zł 

Jednorazowy Strefa II 2,00 zł 1,00 zł 

Jednorazowy Strefa III 2,50 zł 1,25 zł 

Jednorazowy wewnątrz Stref I-III 1,50 zł 0,75 zł 

Opłata bagażowa odpowiada cenie biletu normalnego jednorazowego 
właściwego dla danego przejazdu. Ceny biletów zawierają podatek VAT 
w wysokości 8%. 

IV. CENY BILETÓW IMIENNYCH OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEZ 30 KOLEJNYCH DNI NA TERENIE MIASTA OSTROWCA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

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 

Sieciowy wszystkie Strefy 
obowiązujący  

we wszystkie dni tygodnia  
(codziennie) 

180,00 zł 90,00 zł * 90,00 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%. 

 
V. CENY BILETÓW IMIENNYCH OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH  

PRZEZ 30 KOLEJNYCH DNI NA TERENIE GMINY ĆMIELÓW 

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy 
samorządowy 

Ulgowy 
ustawowy  

(50%) 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 

Sieciowy wszystkie Strefy obowiązujący  
we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 
180,00 zł 90,00 zł * 90,00 zł 

* 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%. 

 
VI. CENY BILETÓW IMIENNYCH OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH 

PRZEZ 30 KOLEJNYCH DNI NA TERENIE GMINY KUNÓW 

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy 
samorządowy 

Ulgowy 
ustawowy  

(50%) Trasowany Strefa I obowiązujący  
w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 
51,00 zł 25,50 zł* 25,50 zł 

Trasowany Strefa I obowiązujący  
we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 
72,00 zł 36,00 zł* 36,00 zł 

Trasowany Strefa II obowiązujący  
w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 
60,00 zł 30,00 zł* 30,00 zł 

Trasowany Strefa II obowiązujący  
we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 
75,00 zł 37,50 zł* 37,50 zł 

Trasowany Strefa III obowiązujący  
w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) 
72,00 zł 36,00 zł* 36,00 zł 

Trasowany Strefa III obowiązujący  
we wszystkie dni tygodnia  

(codziennie) 
93,00 zł 46,50 zł* 46,50 zł 

Trasowany wewnątrz Stref I-III 
obowiązujący w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku) 

51,00 zł 25,50 zł* 25,50 zł 
Trasowany wewnątrz Stref I-III 

obowiązujący we wszystkie dni tygodnia  
(codziennie) 

72,00 zł 36,00 zł* 36,00 zł 
Sieciowy wszystkie Strefy  

obowiązujący we wszystkie dni tygodnia  
(codziennie) 

180,00 zł 90,00 zł* 90,00 zł 

* 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%.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 tabelach w działach IV,V i VI 
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 transportu zbiorowego, z tym, że cena jednostkowa za przejazd 
skalkulowana dla biletu okresowego nie może być wyższa niż cena biletu 
jednorazowego. 

VII. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ZALICZANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH 
STREF BILETOWYCH 

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

2) Podmiejska strefa biletowa, oznaczona symbolem: 
a) Gmina Kunów: 

- „Strefa I” - Boksycka, Rudka, Wymysłów, Janik, Karczma Miłkowska, 
- „Strefa II” - Kolonia Inwalidzka, Kunów, 
- „Strefa III” - Bukowie, Chocimów, Doły Biskupie, Nietulisko Duże, 
Nietulisko Małe. 

b) Gmina Ćmielów: 
- „Strefa II” - Grójec, Brzóstowa, Ćmielów.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 



§ 3. 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. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego 

 
 

Irena Renduda - Dudek 
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