UCHWAŁA NR VIII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie opłat za przewozy gminnym transportem zbiorowym na terenie gminy
Żychlin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
Nr 97, poz.1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976; z 2009
r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. Nr 50,
poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112; z 2003
r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr
281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz.
753; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za przejazdy gminnym transportem zbiorowym:
1) w I strefie obejmującej przejazd na trasie Żychlin-Dworzec PKP-Żychlin w następującej
wysokości:
a) bilet normalny 2,50 zł (brutto),
b) bilet ulgowy 1,50 zł (brutto);
2) w II strefie obejmującej przejazd na trasie Żychlin-Śleszyn-Żychlin w następującej
wysokości:
a) bilet normalny 3,00 zł (brutto),
b) bilet ulgowy 2,00 zł (brutto).
§ 2. Ustala się opłaty miesięczne:
1) w I strefie obejmującej przejazd na trasie Żychlin-Dworzec PKP-Żychlin w następującej
wysokości:
a) bilet normalny 50,00 zł (brutto),
b) bilet ulgowy 30,00 zł (brutto);
2) w II strefie obejmującej przejazd na trasie Żychlin-Śleszyn-Żychlin w następującej
wysokości:
a) bilet normalny 60,00 zł (brutto),
b) bilet ulgowy 40,00 zł (brutto).
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§ 3. Ustala się opłaty za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary 80x50x30
oraz przewóz wózków i psów:
1) w I strefie obejmującej przejazd na trasie Żychlin-Dworzec PKP-Żychlin w wysokości 2,00
zł (brutto);
2) w II strefie obejmującej przejazd na trasie Żychlin-Śleszyn-Żychlin w wysokości 2,50 zł
(brutto).
§ 4. Ustala się opłaty za przejazdy bez ważnego biletu w wysokości 150,00 zł.
§ 5. Ustala się wykaz osób i dokumentów uprawniających do korzystania z bezpłatnych
oraz ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc:
1) Uchwała Nr 114/XXIII/2000 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 24 lutego 2000 r.
w sprawie opłat za przewozy gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy i Miasta
Żychlin;
2) Uchwała Nr VI/34/03 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca
Uchwałę Nr 114/XXIII/2000 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 24 lutego 2000 r.
w sprawie opłat za przewozy gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy i Miasta
Żychlin;
3) Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca
Uchwałę Nr 114/XXIII/2000 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 24 lutego 2000 r.
w sprawie opłat za przewozy gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy i Miasta
Żychlin.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/40/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2011 r.
WYKAZ OSÓB I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH ORAZ ULGOWYCH PRZEJAZDÓW GMINNYM TRANSPORTEM
ZBIOROWYM

I.

Osoby uprawnione do
korzystania z bezpłatnych
przejazdów

Dokument uprawniający do korzystania z bezpłatnych przejazdów

1.

Posłowie, senatorowie
Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Dzieci do dnia ukończenia 4 roku
Oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży
życia

3.

Osoby, które ukończyły 70 rok
życia

Ważna legitymacja poselska lub senatorska

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie
tożsamości i wieku

4. Honorowi Obywatele Gminy

Zgodnie z wykazem będącym w posiadniu Urzędu Gminy w Żychlinie

Inwalidzi wojenni oraz inwalidzi
wojskowi, których inwalidztwo
5.
powstało w związku ze służbą
wojskową

Legitymacja inwalidy wojennego lub legitymacja rencisty - emeryta wojskowego
z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową

Ociemniali i niewidomi wraz
6. z jednym towarzyszącym im
przewodnikiem

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument stwierdzający
niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu narządu
wzroku wraz z dowodem tożsamości

Osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji (inwalidzi I grupy) oraz
osoby o znacznym stopniu
7.
niepełnosprawności wraz
z jednym towarzyszącym im
opiekunem

Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów lub orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności, lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień
niepełnosprawności wydana przez ten zespół. Dokumenty ważne wraz z dowodem
tożsamości

Dzieci do 16 roku życia, dotknięte
niepełnosprawnością określoną
w § 2 pkt 1 Rozporządzenia
Orzeczenie o niepełnosprawności bądź legitymacja osoby niepełnosprawnej
8. MPiPS z dnia 1 lutego 2002 r.
wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 17, póz. 162) wraz
z jednym towarzyszącym im
opiekunem
Dzieci przedszkoli specjalnych
oraz uczniowie szkół specjalnych Legitymacja przedszkolna lub szkolna (obowiązuje wzór określony przez właściwe
9.
wraz z jednym towarzyszącym im ministerstwo)
opiekunem
10. Honorowi Dawcy Krwi I stopnia

Legitymacja Związku Honorowych Dawców Krwi I stopnia

Osoby uprawnione do
II. korzystania z ulgowych
przejazdów

Dokument uprawniający do korzystania z ulgowych przejazdów

Kombatanci i osoby będące
1. ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

Legitymacja kombatancka

2. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat

Oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży

Uczniowie szkół podstawowych,
gimnzjów, szkół
ponadgimnazjalnych do
3.
ukończenia 24 roku życia,
studenci szkół wyższych do
ukończenia 26 roku życia

Ważna legitymacja szkolna. Obowiązuje wzór określony przez właściwe
ministerstwo

4. Emeryci i renciści

Dokument tożsamości wraz z legitymacją emeryta (rencisty) lub dokument
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tożsamości wraz z potwierdzeniem wypłaty świadczenia z poprzedniego miesiąca
Honorowi Dawcy Krwi II i III
5.
stopnia

Legitymacja Związku Honorowych Dawców Krwi II i III stopnia

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 31 maja 2011 r.

W związku ze wzrostem o 60% cen oleju napędowego na przestrzeni 10 lat tj. okresu
stosowania obecnie obowiązujących cen biletów (zatwierdzenie cen miało miejsce w dniu
24.02.2000 r. Uchwałą Nr 114/XXIII/2000 Rady Gminy i Miasta Żychlin), wzrostu cen
ogumienia i części zamiennych a także stawki roboczogodziny kierowców, obowiązkowych
ubezpieczeń OC i AC oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem taboru
autobusowego, proponowana podwyżka cen powinna przynieść wzrost dochodów
Zakładu.

