
Projekt nr 12

UCHWAŁA NR …../2021
RADY GMINY TARNÓW

z dnia …. grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie  zadania  o  charakterze  użyteczności  publicznej  w gminnych przewozach
pasażerskich

Na podstawie art.  50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 t.j.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich:
1. Bilety jednorazowe:

- normalne - 3,60 zł,

- ulgowe - 1,80 zł;

2. Bilety jednorazowe do 4 przystanków

- normalne – 2,40 zł

- ulgowy – 1,20 zł

3. Bilety wieloprzejazdowe elektroniczne na okaziciela (ważność biletu – czas na wykorzystanie 60 
    dni)

- normalny przy zakupie 11-20 przejazdów – 3,24 zł za jeden przejazd,

- ulgowy przy zakupie 11-20 przejazdów – 1,62 zł za jeden przejazd

- normalny przy zakupie 21-30 przejazdów – 3,06 zł za jeden przejazd,

- ulgowy przy zakupie 21-30 przejazdów – 1,53 zł za jeden przejazd

- normalny przy zakupie powyżej 30 przejazdów – 2,88 zł za jeden przejazd,

- ulgowy przy zakupie powyżej 30  przejazdów – 1,44 zł za jeden przejazd

4. Ceny biletów okresowych imiennych.

Lp. Rodzaj biletu Normalne Ulgowe
1. 1-miesięczne imienne na jedną linię 80,00 zł 45,00 zł

na wszystkie linie 100,00 zł 50,00 zł
2. 3-miesięczne imienne na jedną linię 210,00 zł 120,00 zł

na wszystkie linie 240,00 zł 130,00 zł
3. 6-miesięczne imienne na jedną linię 400,00 zł 250,00 zł

na wszystkie linie 490,00 zł 245,00zł
4. 12-miesięczne imienne na jedną linię 760,00 zł 440,00 zł

na wszystkie linie 880,00 zł 440,00 zł



§ 2.
Ustala się wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

w gminnej komunikacji publicznej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.
Traci  moc  uchwała  nr  XIX/273/2020  Rady  Gminy  Tarnów  z  dnia  9  grudnia  2020  r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2022 roku.



UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia cen  za  usługi  przewozowe  w
publicznym  transporcie  zbiorowym  w  zakresie  zadania  o  charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

Projekt  uchwały  został  przygotowany  po  przeprowadzonych  negocjacjach
dotyczących organizacji  publicznego transportu zbiorowego na terenie  Gminy Tarnów w latach
2022  –  2023.  Negocjacje  zostały  przeprowadzone  w  oparciu  o  ogłoszenie  o  zamiarze
bezpośredniego zawarcia umowy w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021 poz. 1371). 

Do negocjacji przystąpił wyłącznie jeden wykonawca tj. Firma  Przewozowa „MICHALUS”
Michał Bodzioch Dziekanowice 49, 32-410 Dobczyce, obecnie obsługujący gminną komunikację
publiczną. W ofercie operator przedstawił  dwa warianty cenowe. W pierwszym z zawartą stawką
podstawową  uwzględniającą  zaproponowany  w  przedmiotowym  projekcie  uchwały  wzrost  cen
biletów jednorazowych i miesięcznych, mający wpływ na niższą cenę jednego wozokilometra. W
drugim  wariancie  zaproponował  utrzymanie  obowiązujących  cen  biletów  i  wyższą  stawkę
wozokilometra o 0,93 zł w stosunku do oferty w wariancie pierwszym.

Mając na uwadze zaplanowane zadania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne oraz rok
rocznie wzrastające wydatki bieżące, zasadnym jest zawarcie umowy z operatorem na warunkach
zaproponowanych  w  wariancie  uwzględniającym  podwyżkę  cen  biletów,  które  od  wielu  lat
pozostawały na niezmienionym poziomie.

Zaproponowany wzrost cen biletów jednorazowych i okresowych  ograniczy wzrost koszów
funkcjonowania gminnego transportu zbiorowego na terenie gminy Tarnów w latach 2022-2023 o
około 1,2 mln zł. Dodać należy, że obecne ceny biletów na terenie gminy Tarnów obowiązują od
2019  roku.  Cena  biletu  normalnego  wynosi  3,20  zł  zaś  ulgowego  1,60  zł.  Bilet  miesięczny
normalny 60 zł, a ulgowy 30 zł. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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