
Uchwala nr XLVI/I013/2017 


Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia l1lipca2017 r. 


zmieniaj<l-ca uchwalt( Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za uslugi 


przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 0 charakterze uZytecznosci 


publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszow 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz<l-dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.) w ZW. z art. 50a ust. 1 oraz art. 50b 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 

1. W uchwale XLVII886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

ustalenia cen urzt(dowych za uslugi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania 0 charakterze uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszow, za1<l-cznik nr 1 

otrzymuje brzmienie jak zal<l-cznik do niniejszej uchwaly. 

2. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 


,,1. Bilet 60 - minutowy kasowany jest jednokrotnie i jest waZny przez 60 minut od momentu 


jego skasowania.". 


§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie pierwszego dnia miesi<l-ca nastt(puj<l-cego po uplywie 14 dni od dnia 

ogloszenia w Dzienniku Urzt(dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Przewodnicz<l-cy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~J)~ 
- Andrze~ Dec 



Zal'!cznik 

do Uchwaly nr XLVII 1013/2017 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. 


"Zal'!cznik nr 1 

do Uchwaly nr XLVJl886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie ustalenia cen urzt(dowych za uslugi przewozowe publicznego transportu zbiorowego 

w zakresie zadania 0 charakterze uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszow 

Wykaz cen urzt(dowych za uslugi przewozowe w pu bl icznym trans porcie zbiorowym 

Rodzaje biletow Ceny biletow 

1. Bilet I-przejazdowy 

normalny 3,00 

ustawowy 1,50 

samorz'!dowy 1,80 

2. Bilet 4-przejazdowy 

normalny 11,20 

ustawowy 5,60 

samorz'!dowy 6,80 

3. Bilet 60-minutowy wainy przez 60 minut 
od momentu jego skasowania 

normalny 4,00 

ustawowy 2,00 

samorz'!dowy 2,40 

~. Bilet 24-godzinny wainy przez 24 godziny 
od momentu jego skasowania 

normalny 12,00 

ustawowy 6,00 

samorz'!dowy 7,20 

5. Bilet imienny 5-dniowy waZny 
przez 5 kolejnych dni 

normalny 26,00 

ustawowy 13,00 

sam orz'!dowy 16,00 



6. Bilet imienny 5-dniowy + poci~g wazny 
przez 5 kolejnych dni 

normalny 
28,00 

ustawowy 
14,00 

samorz~dowy 
17,00 

7. Bilet miesi~czny trasowany wazny 
Iwe wszystkie dni miesi~ca 

normalny 
70,00 

ustawowy 35,00 

samorz~dowy 42,00 

8. Specjalny bilet miesi~czny trasowany wamy 
we wszystkie dni miesi~ca dla uczni6w 
- podopiecznych MOPS 

samorz~dowy 1,00 

I 

9. Bilet miesi~czny liniowy waZny we wszystkie dni 
miesi~ca 

normalny 70,00 

ustawowy 35,00 

samorz~dowy 42,00 

10. Bilet miesi~czny sieciowy wamy we wszystkie dni miesi~ca: 

a) imienny 

normalny 88,00 

ustawowy 44,00 

samorz~dowy 49,00 

b) na okaziciela 

normalny 180,00 

ustawowy 90,00 

samorz~dowy 108,00 

11. Specjalny bilet sieciowy wamy we wszystkie dni 
miesi~ca dla uczni6w - podopiecznych MOPS 

samorz~dowy 7,00 

12. Bilet miesi~czny sieciowy + poci~g wazny we wszystkie dni mies~ca: 

a) imienny 

normalny 
92,00 

ustawowy 
46,00 

samorz~dowy 
51,00 

13. Bilet imienny semestralny studencki: 

a) od 16 lutego do 30 czerwca 179,00 

b) od 1 paidziemika do 15 lutego 179,00 

14. Bilet imienny semestralny studencki + poci~g: 



a) od 16 lutego do 30 czerwca 
181,00 

b) od 1 paidziernika do 15 lutego 
181,00 

15. Bilet imienny semestralny uczniowski: 

a) od 1 wrzesnia do 31 stycznia 199,00 

b) od 1 lutego do 30 czerwca 199,00 

16. Bilet imienny semestralny uczniowski + poci~g: 

a) od 1 wrzesnia do 31 stycznia 
201,00 

b) od 1 I utego do 30 czerwca 
201,00 

17. Wakacyjny bilet miesiyczny dla dzieci, mlodziezy szkolnej 
i student6w studi6w stacjonarnych: 

a) na 1 miesi~c wakacyjny 36,00 

b) na 2 miesi~ce wakacyjne 66,00 

18. Wakacyjny bilet miesiyczny dla dzieci, mlodzieZy szkolnej 
i student6w studi6w stacjonarnych + poci~g: 

a) na 1 miesi~c wakacyjny 38,00 

b) na 2 miesi~ce wakacyjne 
68,00 



Ceny biletow I-przejazdowych uiszczane na podstawie rejestracji 


wejscia i wyjscia z autobusu za pomoc~ elektronicznej portmonetki zapisanej 


na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej : 


Ilose przystankow 

Ceny biletow 

normalny ustawowy samorz~dowy 

1 przystanek 1,00 0,50 0,60 

2 przystanki 1,90 0,95 1,14 

3 przystanki 2,50 1,25 1,49 

4 przystanki 2,60 1,30 1,56 

5 przystankow 2,70 1,35 1,62 

6 i wi~cej przystankow 2,80 1,40 1,68 



UZASADNIENIE 

do uchwaly or XLVII 1013/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 11 lipca 2017 r. 

zmieniajC}.cej uchwaly Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia cen urzydowych za uslugi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 0 charakterze uzytecznosci 

publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszow 

Niniejsza uchwala zmienia zalC}.cznik pn.: "Wykaz cen urzydowych za uslugi przewozowe 

w pUblicznym transporcie zbiorowym" wprowadzajC}.c nowe rodzaje biletow okresowych (5-dniowe, 

miesiyczne sieciowe, semestralne studenckie, semestralne uczniowskie oraz bilety wakacyjne) 

upowazniajC}.ce podrowego do podrozowania na terenie aglomeracji rzeszowskiej zarowno 

autobusami, jak i pociC}.gami Przewozow Regionalnych Sp. z o. o. 

Gmina Miasto Rzeszow wprowadza bilet specjalny dla uczniow objytych pomocC}. Miejskiego 

Osrodka Pomocy Spolecznej w Rzeszowie. WychodZC}.c naprzeciw potrzebom rodzin znajdujC}.cym 

siy w trudnej sytuacji materialnej tani bilet specjalny pozwoli wykorzystac zaoszczydzone srodki 

na zakup innych niezbydnych artykulow zycia dnia codziennego. 

Ponadto obnizeniu ulegla cena za przewoz jednej osoby w godzinach nocnych, 

tj. od godziny 23:00 do godziny 5:00, ktora po zmianie wynosic bydzie tyle, ile cena biletu 

jednoprzejazdowego na danej linii w ciC}.gu dnia. 

Wszystkie powyzsze zmiany majC}. na celu zachycenie do korzystania z komunikacji miejskiej 

oraz uczynienie jej bardziej dostypnC}.. 

http:upowazniajC}.ce

