
                                    

Uchwała Nr XXXV(246) 2008
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia  29 grudnia 2008 roku
w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr VIII / 53 / 95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na liniach komunikacyjnych i 
cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o. o.

              Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – 
o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 
z późn. zm. ) w związku z art.  8 ust. 1  ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. – o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050z późn. zm. ) Rada Miejska w Brzesku   u c h w a l a, 
co następuje:

§ 1

W  Uchwale  Nr  VIII/53/95  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  9  marca  1995  roku  w  sprawie  ustalenia  systemu  stref  na  liniach 
komunikacyjnych  i  cen  urzędowych  za  usługi  przewozowe  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego  Spółka  z.  o.  o.  
w Brzesku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Brzesku:

1. Nr XV        / 84 /   95  z dnia 4 października  1995 roku,
2. Nr XXV     / 161 /  96  z dnia 29 sierpnia   1996 roku,
3. Nr XXXVI / 263 /  97  z dnia 29 grudnia  1997 roku,
4. Nr X         / 104 /   99  z dnia 30 sierpni9a  1999 roku,
5. Nr XII       / 137 /  99  z dnia 24 listopada  1999 roku,
6. Nr XIV     / 171 /   00  z dnia 9 lutego  2000 roku,
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7. Nr XX     / 233 /    00  z dnia 29 listopada   2000 roku,
8. Nr XLII   /  287/    06   z dnia 31 maja 2006 roku,
9. NR V      /    31/    07   z dnia 28 lutego 2007 roku,

zmienia się  załącznik Nr 2 - Wykaz stref i obowiązujących w nich cen biletów jednorazowych oraz  załącznik Nr 5 – w sprawie 
ustalenia  uprawnień  do  specjalnych  i  lokalnych  ulgowych  przejazdów  autobusem  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Spółka z o.o.  w Brzesku,  określonych uchwałą Rady Miejskiej  w Brzesku   i  nadaje się im brzmienie jak  
w załącznikach  Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego , a także podlega 
rozplakatowaniu  w  formie  obwieszczeń   na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Brzesku  i  autobusach  
MPK sp. z. o. o. w Brzesku

       Wiceprzewodniczący
    Rady Miejskiej w Brzesku
        mgr Franciszek Brzyk 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXV(246) 2008

Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 29 grudnia  2008 roku.

Załącznik Nr 2  - Wykaz stref i obowiązujących w nich cen biletów jednorazowych
Ważny od dnia 29 grudnia 2008 roku.

Nr
linii

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3

Normalny       1,80 zł.
Ulgowy           0,90 zł.
Lokalny          1,20 zł.
Bagażowy      1,80 zł.        
Specjalny       0,40 zł

Normalny       2,40 zł.
Ulgowy           1,20 zł.
Lokalny          1,50 zł.
Bagażowy      2,40 zł.        
Specjalny       0,40 zł

Normalny       2,60 zł.
Ulgowy           1,30 zł.
Lokalny          1,60 zł.
Bagażowy      2,60 zł.        
Specjalny       0,40 zł

3 Ogródek Jordanowski – ul. Mickiewicza NŻ ul. Mickiewicza – Poręba Spytkowska

5 Szpital – ul. Bagienna Bagienna – Szczepanów Kółko Szczepanów Kółko - Wokowice

7 Browar – ul. Bagienna Bagienna – Bucze Kosiarnia Błonie Bucze Kosiarnia Błonie – Bucze Pętla

8 Jasień Dom Dziecka - Szpital Szpital – Jadowniki Guzik Jadowniki Guzik -  Sterkowiec

9 Dworzec PKP – Okocim Dwór Okocim Dwór - Okocim Górny
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10 Szpital – CPN Głowackiego
Szpital - Jadowniki Guzik

CPN Głowackiego – Jadowniki
Jadowniki Guzik - Jadowniki

Za przejazd tylko w jednej z wymienionych stref opłata wynosi: Bilet Normalny 1,80 zł; Ulgowy 0,90 zł; Lokalny 1,20 zł;
BILET ZAKUPIONY U KIERTOWCY JEST DROŻSZY O 20 GROSZY
Bilet odcinkowy na przejazd pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim i Szpitalem w cenie 1.10 zł. 
można nabyć tylko u Kierowców autobusów i sprzedawany jest on bez 20 groszowej dopłaty. 

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXV(246) 2008

Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia29 grudnia 2008 roku.

w  sprawie;  ustalenia  uprawnień  do  specjalnych  i  lokalnych  ulgowych  przejazdów  autobusem  Miejskiego 
Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego  Spółka  z  o.o.  w  Brzesku,  określonych  uchwałą  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku.

7) Zwalnia się z opłat za przejazdy osoby: 

1) które ukończyły 70 lat,  na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich 

tożsamość i wiek,

2) Honorowych Obywateli Miasta Brzeska na podstawie legitymacji. 

8) Ustala się, że uprawnienia do Specjalnych przejazdów przysługują:

1) dzieciom do lat 4,
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- na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,

        2) żołnierzom służby zasadniczej,

- na podstawie książeczki wojskowej,

3) inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji / w tym niewidomym/, oraz ich opiekunom, 
-  na podstawie legitymacji ZUS z wpisem o takiej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji i 
dowodu osobistego lub  tylko  dowodu  osobistego,  o  ile  figuruje  w  nim wpis  o  całkowitej  niezdolności  do  pracy  oraz 
samodzielnej  egzystencji,  opiekun  obowiązany  jest  posiadać  w/w  dokumenty  przy  sobie,  opiekun  obowiązany  jest 
posiadać w/w dokumenty przy sobie .
4)   Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi I Stopnia,

- na podstawie stosownej legitymacji

5)   niewidomym oraz ich opiekunom,

i. na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,

6)   osobom korzystającym ze stałej opieki społecznej

j. na podstawie decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu:

a) zasiłku stałego – 10 biletów na miesiąc wydawanych przez MOPS 

3. Ustala się, że uprawnienia do lokalnych ulgowych przejazdów przysługują:

1) dzieciom powyżej lat 4 do 7 lat,

- na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,

2) uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych,
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- na podstawie legitymacji szkolnej,

3) emerytom i rencistom całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy,

- na podstawie aktualnej decyzji ZUS przyznającej emeryturę lub rentę inwalidzką, lub jej kopii urzędowo potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem, względnie legitymacji emeryta lub rencisty. 

4.  Przewoźnik  wykonujący  przewozy  zbiorowe  osób  uwzględnia  uprawnienia  pasażerów  do  bezpłatnych  lub  ulgowych 

przejazdów jeżeli podmiot je ustanawiający uzgodni z nim w drodze umowy, warunki zwrotu kosztów ich stosowania.
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