
UCHWAŁA NR XLIX/499/14
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, 

wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich 
i podmiejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski 
Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich, zmienionej 
Uchwałą Nr XLI/456/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;

3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały;

4. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;

5. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy i Zarządowi Spółki „Miejski Zakład 
Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Puławy

Zbigniew Śliwiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/499/14

Rady Miasta Puławy

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach w strefie miejskiej, 
w granicach administracyjnych gminy Miasto Puławy

 
Lp.  Rodzaj biletu  Cena brutto(w tym podatek VAT 8%) 

(zł)
 1.  BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)

 • bilet jednorazowy normalny  2,40

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,20

 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B  1,50

 2.  BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

 • bilet jednorazowy normalny  2,10

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,05

 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B  1,40

 3.  BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wyjścia z autobusu

 • bilet jednorazowy normalny  1,00

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,00

 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B  1,00

 4.  BILET PAPIEROWY CZASOWY

 • bilet 30-minutowy normalny  2,60

 • bilet 30-minutowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,30

 

 • bilet 30-minutowy ulgowy – ulga gminna B  1,70

 5.  BILET PAPIEROWY GRUPOWY

 • bilet dzienny rodzinny weekendowy  8,00

 • bilet grupowy normalny do 10 osób  16,00

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa A  8,00

 

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B  13,00

 6.  BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
 a).  1-miesięczny
  • normalny na wszystkie linie  80,00
  • ulgowy na wszystkie linie  40,00

 b).  2-miesięczny
  • normalny na wszystkie linie  157,00
  • ulgowy na wszystkie linie  78,50

 7.  BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) NA OKAZICIELA na e-karcie
  • normalny na wszystkie linie  110,00

 8.  BILET PAPIEROWY lub  ELEKTRONICZNY 
JEDNORAZOWY na e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU  2,40
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Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu 
zarejestrować swój przejazd:

- przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd,

- przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty, a także możliwości 
skorzystania z biletów promocyjnych,

- w przypadku niezarejestrowania wyjścia z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy 
autobusu.

Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub uprawnieniem do bezpłatnego 
przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Elektroniczny bilet jednorazowy uprawnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut. 
Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 15 minut liczony jest pomiędzy rejestracją 
wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu. Należy dokonać zarejestrowania wejścia 
i wyrejestrowania wyjścia zarówno w pierwszym jak i drugim autobusie.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/499/14

Rady Miasta Puławy

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską I

 
Lp.  Rodzaj biletu  Cena brutto(w tym podatek VAT 8%)

(zł)
 1.  BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)

 • bilet jednorazowy  normalny  2,50

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,25

 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,60

 2.  BILET  ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

 • bilet jednorazowy  normalny  2,20

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,10

 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,50

 3.  BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

 • bilet jednorazowy normalny  1,00

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,00

 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,00

 4.  BILET PAPIEROWY CZASOWY

 • bilet 45-minutowy normalny  2,70

 • bilet 45-minutowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,35

 

 • bilet 45-minutowy ulgowy - ulga gminna B  1,80

 5.  BILET PAPIEROWY GRUPOWY

 • bilet dzienny rodzinny weekendowy  9,00

 • bilet grupowy normalny do 10 osób  18,00

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa A  9,00

 

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B  14,00

 6.  BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
 1-miesięczny a).

 • normalny na wszystkie linie  82,00
  • ulgowy na wszystkie linie  41,00

 b).  2-miesięczny
  • normalny na wszystkie linie  161,00
  • ulgowy na wszystkie linie  80,50

 7.  BILET  ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
  • normalny na wszystkie linie  120,00

 8.  BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY 
na e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU  2,50
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Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu 
zarejestrować swój przejazd:

- przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd,

- przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty, a także możliwości 
skorzystania z biletów promocyjnych,

- w przypadku niezarejestrowania wyjścia z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy 
autobusu.

Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub uprawnieniem do bezpłatnego 
przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Elektroniczny bilet jednorazowy uprawnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut. 
Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 15 minut liczony jest pomiędzy rejestracją 
wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu. Należy dokonać zarejestrowania wejścia 
i wyrejestrowania wyjścia zarówno w pierwszym jak i drugim autobusie.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/499/14

Rady Miasta Puławy

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską II

 
Lp.  Rodzaj biletu  Cena brutto(w tym podatek VAT 8%) 

(zł)

 1.  BILET PAPIEROWY lub  ELEKTRONICZNY   na e-karcie  (elektroniczna portmonetka)

 • bilet jednorazowy  normalny  3,70

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,85 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  2,50

 2.  BILET  ELEKTRONICZNY  PROMOCYJNY  na  e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

 • bilet jednorazowy  normalny  3,40

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,70 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  2,30

 3.  BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego  2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

 • bilet jednorazowy  normalny  1,00

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,00 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,00

 4.  BILET PAPIEROWY CZASOWY

 •  bilet 60-minutowy  normalny  3,80

 • bilet 60-minutowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,90 

 •  bilet  60-minutowy ulgowy - ulga  gminna B  2,70

 5.  BILET PAPIEROWY  GRUPOWY

 • bilet dzienny rodzinny weekendowy  14,00

 • bilet grupowy normalny do 10 osób  26,00

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa A  13,00
 

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B  20,00

 6.  BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
 a).  1-miesięczny
  •normalny na wszystkie linie  128,00
  •ulgowy na wszystkie linie  64,00

 b).  2-miesięczny
  •normalny na wszystkie linie  253,00
  •ulgowy na wszystkie linie  126,50

 7.  BILET  ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
  • normalny na wszystkie linie  165,00

 8.  BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY 
na e-karcie  ZA PRZEWÓZ BAGAŻU  2,50
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Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu 
zarejestrować swój przejazd:

- przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd,

- przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty, a także możliwości 
skorzystania z biletów promocyjnych,

- w przypadku niezarejestrowania wyjścia z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy 
autobusu.

Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub uprawnieniem do bezpłatnego 
przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Elektroniczny bilet jednorazowy uprawnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut. 
Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 15 minut liczony jest pomiędzy rejestracją 
wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu. Należy dokonać zarejestrowania wejścia 
i wyrejestrowania wyjścia zarówno w pierwszym jak i drugim autobusie.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/499/14

Rady Miasta Puławy

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską III

 Lp.  Rodzaj biletu  Cena brutto(w tym podatek VAT 8%)
(zł)

 1.  BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY   na e-karcie  (elektroniczna portmonetka )

 • bilet jednorazowy  normalny  3,90

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,95 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  2,60

 2.  BILET  ELEKTRONICZNY  PROMOCYJNY  na  e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

 • bilet jednorazowy  normalny  3,70

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,85 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  2,40

 3.  BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego  2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

 • bilet jednorazowy  normalny  1,00

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,00 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,00

 4.  BILET PAPIEROWY CZASOWY

 •  bilet 80-minutowy normalny  4,00

 • bilet 80-minutowy ulgowy – ulga ustawowa A  2,00 

 •  bilet 80-minutowy ulgowy - ulga  gminna B  2,80

 5.  BILET PAPIEROWY  GRUPOWY

 • bilet dzienny rodzinny weekendowy  16,00

 • bilet grupowy normalny do 10 osób  29,00

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa A  14,50
 

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B  22,00

 6.  BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
 1-miesięczny a).

 • normalny na wszystkie linie  134,00
  • ulgowy na wszystkie linie  67,00

 b).  2-miesięczny
  • normalny na wszystkie linie  264,00
  • ulgowy na wszystkie linie  132,00

 7.  BILET  ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
  • normalny na wszystkie linie  180,00

 8.  BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY 
JEDNORAZOWY na e-karcie  ZA PRZEWÓZ BAGAŻU  2,50
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Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu 
zarejestrować swój przejazd:

- przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd,

- przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty, a także możliwości 
skorzystania z biletów promocyjnych,

- w przypadku niezarejestrowania wyjścia z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy 
autobusu.

Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub uprawnieniem do bezpłatnego 
przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Elektroniczny bilet jednorazowy uprawnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut. 
Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 15 minut liczony jest pomiędzy rejestracją 
wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu. Należy dokonać zarejestrowania wejścia 
i wyrejestrowania wyjścia zarówno w pierwszym jak i drugim autobusie.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/499/14

Rady Miasta Puławy

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach w strefie podmiejskiej I, 
II, III, między strefą podmiejską I i II, II i III, I i III

 
Lp.  Rodzaj biletu  Cena brutto(w tym podatek VAT 8%)

(zł)
 1.  BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)

 • bilet jednorazowy  normalny  2,50

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,25 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,60

 2.  BILET  ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

 • bilet jednorazowy  normalny  2,20

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,10 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B  1,50

 3.  BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

 • bilet jednorazowy  normalny  1,00

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,00 

 • bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B  1,00

 4.  BILET PAPIEROWY CZASOWY

 •  bilet 45-minutowy normalny  2,70

 • bilet 45-minutowy ulgowy – ulga ustawowa A  1,35 

 •  bilet  45-minutowy ulgowy - ulga gminna B  1,80

 5.  BILET PAPIEROWY  GRUPOWY

 • bilet dzienny rodzinny weekendowy  9,00

 • bilet grupowy normalny do 10 osób  18,00

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa A  9,00
 

 • bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B  14,00

 6.  BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
 a).  1-miesięczny
  • normalny na wszystkie linie  83,00
  • ulgowy na wszystkie linie  41,50

 b).  2-miesięczny
  • normalny na wszystkie linie  164,00

  • ulgowy na wszystkie linie  82,00

 7.  BILET  ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
  • normalny na wszystkie linie  120,00

 8.  BILET PAPIEROWY LUB  ELEKTRONICZNY 
JEDNORAZOWY na e-karcie  ZA PRZEWÓZ BAGAŻU  2,50
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Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu 
zarejestrować swój przejazd:

- przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd,

- przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty, a także możliwości 
skorzystania z biletów promocyjnych,

- w przypadku niezarejestrowania wyjścia z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy 
autobusu.

Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub uprawnieniem do bezpłatnego 
przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Elektroniczny bilet jednorazowy uprawnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut. 
Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 15 minut liczony jest pomiędzy rejestracją 
wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu.
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