
UCHWAŁA NR XXXVI/309/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Sośnicowicach wykonywanej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385). 

Rada Miejska w Sośnicowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach 
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Sośnicowicach wykonywanej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach nadając mu nowe brzmienie, określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/309/2013 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

CENY ZA PRZEWOZ  OSÓB I BAGAŻU W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ PRZEZ 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOŚNICOWICACH 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Zakres obowiązywania Taryfy i definicje. 

Niniejsza Taryfa  zawiera cennik opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej wykonywanej przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMUNIKACJI

§ 2. Bilety na przejazd. 

 Pasażerowie mogą odbywać podróż na podstawie przewidzianych przez cennik ważnych biletów, które 
można nabyć u kierowcy autobusu.

§ 3. Przewóz baga ż u. 

1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat: 

a. bagażu , jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
jazdy, nie utrudniający przejścia i nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych 
pasażerów; 

b. wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych potrzebnych podróżującym osobom 
niepełnosprawnym do poruszania się.

§ 4. Sprzeda ż biletów. 

1. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w cenach nominalnych odbywa się u kierowcy autobusu.  Nie ma 
konieczności kasowania biletów, bilet jest ważny od momentu sprzedaży do momentu opuszczenia autobusu przez 
pasażera. 

2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje 
prawo kontynuowania podróży na podstawie ww. biletu podstawionym autobusem zastępczym. 

3. Pasażer dokonujący przejazdu na odcinku jednego przystanku również jest zobowiązany posiadać ważny 
bilet. 

4. Bilety miesięczne można nabyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach 
i Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach.

§ 5. Kontrola biletów 

Kierowca wpuszcza pasażerów do autobusu tylko przednimi drzwiami, wymagając przy tym zakupu biletu 
jednorazowego lub okazania biletu miesięcznego. Pasażer odmawiający zakupu biletu lub pokazania biletu 
miesięcznego nie będzie wpuszczany do pojazdu. 

Nie wprowadza się dodatkowej kontroli biletów. 

III. CENNIK OPŁAT Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

I. ceny biletów jednorazowych 

Normalny Ulgowy 
1 zł 0,50 zł

II. Ceny biletów miesi ę cznych 
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Normalny Ulgowy 
36 zł 18 zł
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