
UCHWAŁA NR 393/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w 
Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t .j. Dz.U.z 2016r. 
poz. 446 z póź.zm.), art.15 ust.1 pkt.10, art.50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1440 ze zm), art.34a ustawy z dnia 15 listopada 1984r.- Prawo 
przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 915) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu 
w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), 
za wyjątkiem opłat określonych w p. 5 załącznik nr 1.

3. Opłaty o których mowa w p. 5 załącznika nr 1 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

§ 2. 1. Ustala się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Radomiu 
i sposób dokumentowania tych uprawnień, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej  w Radomiu i sposób 
dokumentowania tych uprawnień, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Obok uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpłatne lub ulgowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
przysługują osobom, których uprawnienia wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Ustala się wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Radomiu, zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów zapisane na Radomskiej Karcie Miejskiej (RKM) podlegają 
obowiązkowi aktualizacji. Szczegółowe zasady aktualizacji ustali w formie zarządzenia dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 336/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji 
miejskiej w Radomiu.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a ponadto zostanie 
wywieszona w autobusach komunikacji miejskiej i w punktach Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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1.Bilety na okaziciela w formie papierowej i kupowane  za pomocą aplikacji 

w telefonie  komórkowym. 
L.p.  

RODZAJ  BILETU 
CENA  BILETU  (zł.) 

NORMALNY ULGOWY 

1. Jednorazowy 3,- 1,50 
2. 24 godzinny na wszystkie linie 10,- 5,- 

 

2.Bilety na okaziciela w formie papierowej . 
L.p.  

RODZAJ  BILETU 
CENA  BILETU  (zł.) 

NORMALNY ULGOWY 
1. Jednorazowy specjalny kupowany u kierowcy 4,- 2,- 

2. Jednogodzinny na wszystkie linie 3,80 1,90 
3. Karnet 10 przejazdowy 28,- 14,- 

 
3. Bilety z elektronicznej portmonetki na Radomskiej Karcie Miejskiej; 

 
L.p. 

 

RODZAJ  BILETU 
CENA  BILETU  (zł.) 

NORMALNY ULGOWY 
1. Jednorazowy na odcinku przekraczającym 2 przystanki 2,40 1,20 

2. Jednorazowy na odcinku nie przekraczającym  2 przystanków -   
w przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu 

2,- 1,- 

 
4. Bilety kodowane na Radomskiej Karcie Miejskiej 

l.p  

RODZAJ  BILETU 
CENA  BILETU 

NORMALNY ULGOWY 

1. Miesięczny na jedną linię 64,- 32,- 
2. Miesięczny na dwie linie 72,- 36,- 
3. Miesięczny na wszystkie linie 80,- 40,- 
4. Miesięczny na wszystkie linie z kartą Rodzina Plus 60,- 30,- 
5. 150-dniowy imienny na wszystkie linie 340,- 170,- 
6. 90-dniowy imienny na wszystkie linie 220,- 110,- 
7. 30-dniowy imienny na 1 linię 64,- 32,- 
8. 30-dniowy imienny na 2 linie 72,- 36,- 
9. 30-dniowy imienny na wszystkie linie 88.- 44,- 
10. 30-dniowy imienny na wszystkie linie z kartą Rodzina Plus 66,- 33,- 
11. 15-dniowy imienny na jedną linię  34,- 17,- 
12. 15-dniowy imienny na dwie linie  38,-  19,- 
13. 15-dniowy imienny na wszystkie linie 46,- 23,- 
14. 15-dniowy imienny na wszystkie linie z kartą Rodzina Plus 36,- 18,- 
15. Szkolny ważny od 01.09 do 30.06 300,- 
16. Szkolny z Kartą R+ od 01.09 do 30.06. 240,- 
17. Semestralny od 01.09-31.01 i 01.02-30.06 lub 01.10 -29.02 i 01.03 -31.07 160,- 
18. Semestralny z kartą R+ od 01.09-31.01 i 01.02-30.06 lub 01.10 -29.02 i 

01.03 -31.07 
130,- 
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Rady Miejskiej w Radomiu
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19. Seniora* 100,- 
20. Na okaziciela 30-dniowy na  wszystkie linie 110,- 55,- 
21. Na okaziciela 15-dniowy na  wszystkie linie 60,- 30,- 
 

* dla posiadaczy Radomskiej Karty Seniora – 12 miesięcy pełnych kalendarzowych. 

 
5. Opłaty urzędowe za czynności związane z Radomską Kartą Miejską; 
1) opłata za wydanie każdego duplikatu RKM – 10 zł. 
2) opłata manipulacyjna, pobierana przy zwrocie niewykorzystanych biletów okresowych 
zakodowanych na imiennej RKM – 10 zł. 
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Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej 

w Radomiu oraz sposób dokumentowania uprawnień 

 
1. Dzieci od dnia urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat --- na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek dziecka / 
RKM z zakodowaną ważną ulgą. 
 
2. Osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego / RKM z 
zakodowaną ważną ulgą. 
 
3. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, z przyczyny 01-U, 02-P, 05-R, 
12-C, będące mieszkańcami Radomia, - na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z wpisanym kodem 01-U, 02-P, 05-R, 12-
C / RKM z zakodowaną ważną ulgą. 
 
4. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdolne do samodzielnej 
egzystencji, oraz osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym z przyczyny 04-O, 
wraz ze wskazanym przez nich opiekunem - na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej lub orzeczenia ZUS/KRUS wraz z dowodem osobistym / RKM z 
zakodowaną ważną ulgą. 
 
5. Radni Rady Miejskiej w Radomiu - na podstawie ważnej RKM. 
 
6. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 25 
roku życia 
--- na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów: 
1) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia; 
2) legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej, 
lub RKM z zakodowaną ważną ulgą : 
 
7. Pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 6: 
1) jeżeli przejazd odbywany jest wraz z uprawnionym - na podstawie dokumentu, 
jakim legitymuje się uprawniony, określonego w punkcie 6; 
2) jeżeli przejazd odbywany jest bez uprawnionego, tj. po uprawnionego lub z 
powrotem po jego odwiezieniu, na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania lub pobytu 
do placówki oświatowej lub szkoły wyższej - na podstawie ważnego zaświadczenia na 
druku stanowiącym zał. 3. 
 
8. Umundurowani funkcjonariusze : Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 393/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 7 listopada 2016 r.

Id: 1D2932FE-72C9-4C94-B6BA-6299C4CDCCB0. Uchwalony Strona 4



9. Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu: kobiety 15 litrów, mężczyźni 18 litrów 
krwi pełnej lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników i zasłużeni dawcy 
przeszczepów - na podstawie ważnej RKM.                                                                                   

10. Pracownicy operatora/organizatora przewozów komunikacji miejskiej w Radomiu 
--- na podstawie RKM z zakodowaną ważną ulgą.                                                                           

11. 22 września (Europejski Dzień bez Samochodu) i 1 listopada (Wszystkich 
Świętych) są dniami bezpłatnej komunikacji miejskiej w Radomiu.  

12. Bezrobotni mieszkańcy Radomia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Radomiu jako osoby bez prawa do zasiłku - w dniu obowiązkowej wizyty w Urzędzie 
Pracy w godz. 6:00 - 16:00 --- na podstawie wezwania z PUP wraz z dowodem 
osobistym. 
 
13. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów 
politycznych --- na podstawie RKM z zakodowaną ulgą ( podstawą jest legitymacja 
wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych). 
 
14. Zorganizowane grupy w ramach kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub 
innych inicjatyw społecznych. Udzielenie powyższych uprawnień następuje na 
podstawie wniosku złożonego w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu 
oraz po akceptacji przez Prezydenta Miasta Radomia. Łączny roczny koszt ww. 
udzielonych uprawnień nie może przekroczyć wysokości 0,5 % wartości sprzedanych 
biletów w poprzedzającym roku kalendarzowym --- na podstawie identyfikatora 
wskazanego przez organizatora. 
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………………………………………………………………………………………… 

(podłużna pieczęć wystawcy)                              Ważne tylko z hologramem MZDiK 
 

 
ZAŚWIADCZENIE NR *........................ /2016** 

 
Pełnoletni okaziciel niniejszego zaświadczenia jest opiekunem osoby niepełnosprawnej. 

 
 

........................................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej) 
 

........................................................................................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania lub pobytu) 
 

uczęszczającej do: placówki oświatowej, ośrodka terapii, szkoły wyższej 
 
 

w Radomiu przy ul........................................................…………………………………………………..…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………..……………                                                                              ……………………………………..……… 

(data wystawienia)                                                       (podpis i pieczęć imienna wystawcy) 
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ZAŚWIADCZENIE JEST WAŻNE DO DNIA:  30 WRZEŚNIA 2017**. 
 

Zaświadczenie niniejsze uprawnia okaziciela do bezpłatnych 
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu wyłącznie 

na trasie przejazdu z wskazanego wyżej miejsca 
zamieszkania/pobytu do wymienionej placówki. 

 
 
 
 
Opis wzoru zaświadczenia: 
 format A5.  * - nr nadaje MZDiK po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi       ** - kolejne lata 
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Uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej                            

w Radomiu oraz sposób dokumentowania uprawnień 
 
1. Dzieci i młodzież  po ukończeniu 6 lat do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 18 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek dziecka / RKM z 
zakodowaną ważną ulgą. 
 
2. Młodzież szkolna po ukończeniu 18 lat do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w 
którym kończą 21 lat – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej / RKM z zakodowaną ważną 
ulgą.  
 
3. Doktoranci - na podstawie ważnej legitymacji doktoranta / RKM z zakodowaną ważną ulgą. 
 
4. Emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem 
osobistym /RKM z zakodowaną ważną ulgą.  
 
5. Inwalidzi słuchu – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu 
umiarkowanym z wpisanym kodem 03-L / RKM z zakodowaną ważną ulgą.  
 
6. Studenci i uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24 roku życia - na podstawie 
ważnej legitymacji ISIC 
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Wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej obowiązujące  

w komunikacji miejskiej w Radomiu. 

§1. 1.Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu wynosi 60 krotność ceny biletu papierowego 

normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.                                                                             

2. Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego 

przejazdu wynosi 30 krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji 

miejskiej w Radomiu.                                                                                                                                                        

3. Opłata dodatkowa za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy 

autobusu 100 krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji 

miejskiej w Radomiu.                                                                                                                                                        

4. Opłata manipulacyjna wynosi 4 krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego                 

w komunikacji miejskiej w Radomiu. 

§2. 1. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej podczas kontroli lub  w terminie 7 dni od dnia 

wystawienia wezwania do zapłaty, jej wysokość ulega obniżeniu o 50%.                                                                
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