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UCHWAŁA Nr LVIII/546/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn.
zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe (tj. Dz.U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w
Jarocinie uchwala, co następuje:
§1. 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie
miasta i gminy Jarocin w wysokości:
1) w obrębie miasta:
a) bilet jednorazowy 2,20 zł
b) bilet miesięczny - sieć miejska 60,00 zł
2) poza granicami miasta:
a) bilet jednorazowy w I strefie od 0 - 5,5 km
2,80 zł
- miesięczny 71,50 zł
- miesięczny jednostronny oraz dwutygodniowy
35,75 zł
b) bilet jednorazowy w II strefie od 5,6 - 10 km
3,20 zł
- miesięczny 80,00 zł
- miesięczny jednostronny oraz dwutygodniowy
40,00 zł
c) bilet jednorazowy w III strefie powyżej 10 km
4,00 zł
- miesięczny 100,00 zł
- miesięczny jednostronny oraz dwutygodniowy
50,00 zł
2. Przez użyte w ust. 1 określenie „I, II, III strefa”
należy rozumieć odległość w km od centrum Jarocina (ul. Moniuszki PKS) do przystanku docelowego.
3. Ceny biletów zawierają aktualnie obowiązującą
stawkę podatku VAT, której wysokość określaj ą
odrębne przepisy.
§2. 1. Zwolnienia i ulgi w opłatach za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. określają przepisy odrębnej uchwały Rady oraz przepisy
szczególne.
2. Ulgi wynikające z przepisów, o których mowa
w ust. 1 stosuje się odpowiednio do cen biletów
ustalonych w §1. Ceny biletów ulgowych określa
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ulgi w opłatach za usługi przewozowe trans-

portu zbiorowego w zakresie biletów miesięcznych,
miesięcznych jednostronnych oraz dwutygodniowych dotyczą mieszkańców gminy Jarocin.
§3. 1. Za przewóz zwierząt i rzeczy ustala się
opłatę w wysokości:
1) za przewóz zwierząt - w wysokości odpowiedniego biletu jednorazowego ustalonego w §1,
2) za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60x40x20 cm-w wysokości odpowiedniego
biletu jednorazowego ustalonego w §1.
2. Opłacie za przewóz zwierząt i rzeczy nie podlegają:
1) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba
niepełnosprawna,
2) wózki dziecięce,
3) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
4) psy przewodnicy osób niewidomych,
§4. 1. Ustala się opłaty dodatkowe:
1) za przewóz osób bez ważnego biletu na wszystkich liniach 110,00 zł
2) za brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przewozu osób 88,00 zł
3) za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu na wszystkich liniach 44,00 zł
4) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy
autobusu bez uzasadnionej przyczyny 330,00 zł
2. Wysokość opłaty dodatkowej obniża się:
1) w przypadku natychmiastowego uiszczenia
opłaty o 50%,
2) w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni
od daty wystawienia wezwania do zapłaty o 40%.
3. W wypadku okazania uprawnionemu kontrolującemu dokumentu, o którym mowa w ust. l pkt
2 w terminie 7 dni od daty przejazdu pobiera się
jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości - 8,80 zł.
§5. Traci moc uchwała Nr LVI/527/2010 Rady
Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez Jarocińskie
Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz wysokości opłat
dodatkowych związanych z tym przewozem.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
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§7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz§6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
twa Wielkopolskiego.

§7.
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jarosław Łukasiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jarosław Łukasiewicz

Załącznik
do uchwały Nr LVIII/546/2010
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 30 marca 2010 r.
CENY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ULG
1. Ceny biletów jednorazowych na terenie miasta i gminy Jarocin
Bilet
normalny
2,20
2,80
3,20
4,00

Strefa
Miasto Jarocin
0 - 5,5 km
5,6 -10 km
powyżej 110
0 km

Cena biletu ulgowego wg zniżki
z ulgą 37%
z ulgą 50%
z ulgą 78%
1,40
1,10
0,50
1,75
1,40
0,60
2,00
1,60
0,70
2,50
2,00
0,90

2. Ceny biletów miesięcznych w granicach administracyjnych miasta
Bilet
miesięczny
pracowniczy
60,00

Sieć miejska

z ulgą
37%
37,80

Bilet miesięczny
z ulgą
z ulgą
49%
50%
30,60
30,00

z ulgą
78%
13,20

3. Ceny biletów miesięcznych, miesięcznych jednostronnych oraz dwutygodniowych w systemie strefowym,
a) Ceny biletów miesięcznych w systemie strefowym

Zasięg linii
(km)
0-5,5
5,6-10
pow. 1 0

Normalne
bilety
jednorazowe
(zł)
2,80
3,20
4,00

Bilet
miesięczny
pracowniczy

Bilet m-czny
ulgowy
37%

Bilet m-czny
ulgowy
49%

Bilet m-czny
ulgowy
50%

Bilet m-czny
ulgowy
78%

71,50
80,00
100,00

45,00
50,40
63,00

36,50
40,80
51,00

35,75
40,00
50,00

15,70
17,60
22,00

b) Ceny biletów miesięcznych jednostronnych oraz dwutygodniowych w systemie strefowym

Zasięg linii
(km)
0-5,5
5,6-10
Pow. 10

Normalne
bilety
jednorazowe
(zł)
2,80
3,20
4,00

Bilet
miesięczny
pracowniczy

Bilet m-czny
ulgowy
37%

Bilet m-czny
ulgowy
49%

Bilet m-czny
ulgowy
50%

Bilet m-czny
ulgowy
78%

35,75
40,00
50,00

22,50
25,20
31,50

18,25
20,40
25,50

17,90
20,00
25,00

7,85
8,80
11,00
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UCHWAŁA Nr LVIII/547/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 marca 2010 r.
sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
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