
                     Druk nr 375 
 

UCHWAŁA  NR 404/2008 
RADY  MIEJSKIEJ  W  RADOMIU 

z dnia 27.10.2008 r. 
 
 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej 
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami) oraz  
art. 4 pkt 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach 
administracyjnych Gminy Miasta Radomia, 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). 

 
§ 2. 

 

1. Ustala się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji 
miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia oraz sposób 
dokumentowania tych uprawnień, zgodnie z załącznikiem Nr 2  i załącznikiem Nr 2a  
do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji 
miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia oraz sposób 
dokumentowania tych uprawnień, zgodnie z załącznikiem Nr 3  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. 

 
§ 3. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 4. 
 

Traci moc uchwała nr 289/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
24 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe  
w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom (zmieniona uchwałą 
nr 772/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2006 r.). 

 
§ 5. 

 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 

a ponadto wywieszona zostanie w autobusach i w punktach informacyjnych 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

 
                      Przewodniczący Rady Miejskiej 
          Dariusz Wójcik 



ZAŁĄCZNIK  NR  1 
do uchwały nr 404/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 27.10.2008 r. 

 
 
 

Ceny urz ędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej  
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia 

 
 

1. Ceny biletów za przewóz osób: 
 

CENA BILETU (zł.) 
L.p.  RODZAJ BILETU 

NORMALNY ULGOWY 

1. Jednorazowy 2,10 1,05 

2. Karnet 10–cio przejazdowy 18,00 9,00 

3. Miesięczny na 1 linię 52,00 26,00 

4. Miesięczny na 2 linie 58,00 29,00 

5. Miesięczny na wszystkie linie  72,00 36,00 

6. Okresowy 150 dniowy imienny na wszystkie linie 320,00 160,00 

7. Okresowy 90 dniowy imienny na wszystkie linie 200,00 100,00 

8. Okresowy 30 dniowy imienny na 1 linię 52,00 26,00 

9. Okresowy 30 dniowy imienny na 2 linie 58,00 29,00 

10. Okresowy 30 dniowy imienny na wszystkie linie 72,00 36,00 

11. Okresowy 15 dniowy imienny na 1 linię 28,00 14,00 

12. Okresowy 15 dniowy imienny na 2 linie 30,00 15,00 

13. Okresowy 15 dniowy imienny na wszystkie linie 38,00 19,00 

14. Okresowy 5 dniowy imienny od poniedziałku do piątku 20,00 10,00 

15. Na okaziciela 30 dniowy na wszystkie linie 90,00 45,00 

16. Na okaziciela 15 dniowy na wszystkie linie 48,00 24,00 

17. Na okaziciela 7 dniowy na wszystkie linie 26,00 13,00 

18. Na okaziciela 24 godzinny na wszystkie linie 8,00 4,00 
 

2. Opłata bagaŜowa równa się cenie biletu jednorazowego normalnego i wynosi 2,10 zł.  
 
 



ZAŁĄCZNIK  NR  2  
do uchwały nr 404/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 27.10.2008 r. 

 
 
 
Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej 

w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia  
oraz sposób dokumentowania uprawnie ń 

 
 
1. dzieci w wieku do 4 lat – na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna, 
2. osoby, które uko ńczyły 70 rok Ŝycia  – na podstawie dowodu osobistego lub innego 

dokumentu umoŜliwiającego stwierdzenie toŜsamości i wieku osoby uprawnionej, 
3. niewidomi wraz ze wskazanym przez nich przewodnikie m – na podstawie 

legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych, 
4. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji , za które uwa Ŝa się osoby 

całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do sam odzielnej egzystencji  
w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Fu nduszu Ubezpiecze ń 
Społecznych, albo posiadaj ące znaczny stopie ń niepełnosprawno ści  
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, b ądź inwalidów I grupy, je Ŝeli orzeczenie o zaliczeniu 
do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy, wraz ze wskazanym przez nich 
opiekunem  – na podstawie jednego z niŜej wymienionych dokumentów: 

1) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo wypisu z treści orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 
samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

2) orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy 
i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej 
egzystencji, 

3) wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzającego 
niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

4) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzającego niezdolność 
do samodzielnej egzystencji, 

5) zaświadczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do  
I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

6) legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej znaczny stopień 
niepełnosprawności, wydanej przez zespół do spraw orzekania  
o niepełnosprawności, 

7) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów, 

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umoŜliwiającym stwierdzenie 
toŜsamości osoby uprawnionej, 

5. radni Rady Miejskiej  w Radomiu  – na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy, 
wydanego przez MZDiK, 

6. dzieci i młodzie Ŝ dotkni ęte inwalidztwem lub niepełnosprawne  do uko ńczenia  
25 roku Ŝycia  – na podstawie jednego z niŜej wymienionych dokumentów: 

1) legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór: MENiS-II/182/2), 
2) legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 

przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wzór: 
MENiS-II/181/2), 
 



3) legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci,  

4) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku Ŝycia, wydanej 
przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,  

5) legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, wydanej przez zespół do spraw orzekania  
o niepełnosprawności, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
umoŜliwiającym stwierdzenie toŜsamości i wieku osoby uprawnionej, 

7. pełnoletni opiekun dzieci i młodzie Ŝy, o których mowa w pkt 6:  
1) jeŜeli przejazd odbywany jest wraz z uprawnionych – na podstawie dokumentu, 

jakim legitymuje się uprawniony, określonego w pkt 6, 
2) jeŜeli przejazd odbywany jest bez uprawnionego, tj. po uprawnionego lub po jego 

odwiezieniu, na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania lub pobytu do 
przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka 
szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka 
umoŜliwiającego dzieciom i młodzieŜy realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki, warsztatów terapii zajęciowej, i z powrotem – na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez jedną z tych placówek, według wzoru stanowi ącego zał ącznik 
nr 2a do niniejszej uchwały , 

8. umundurowani funkcjonariusze Policji , 
9. umundurowani Ŝołnierze śandarmerii Wojskowej , 
10. umundurowani funkcjonariusze Stra Ŝy Miejskiej w Radomiu , 
11. zasłu Ŝeni honorowi dawcy krwi: kobiety po oddaniu 20 l kr wi i m ęŜczyźni po 

oddaniu 50 l krwi  – na podstawie waŜnego imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego 
przez MZDiK, 

12. pracownicy przewo źników, realizuj ący usługi przewozowe w komunikacji 
miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miast a Radomia  – na podstawie 
waŜnego imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego przez MZDiK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK  NR  2a 
do uchwały nr 404/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 27.10.2008 r.  

 
 

Wzór zaświadczenia dla opiekuna dzieci i młodzie Ŝy  
dotkni ętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych 

 
 
 
…………………………………………….. 
             (podłuŜna pieczęć wystawcy) 
 
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E  NR ……………/20……. 
 
 
 Okaziciel niniejszego zaświadczenia jest opiekunem osoby dotkniętej 
inwalidztwem lub niepełnosprawnej 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania lub pobytu) 
 
uczęszczającej do …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umoŜliwiającego dzieciom  
i młodzieŜy realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, warsztatów terapii zajęciowej) 
 
w ………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(adres) 
 
………………………      …………………………………….. 
    (data wystawienia)              (podpis i pieczęć wystawcy) 
 
 
ZAŚWIADCZENIE WAśNE DO DNIA ……………………………………………… 
 
 Zaświadczenie niniejsze uprawnia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji 
miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia na trasie przejazdu  
z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-
wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 
wychowawczego, ośrodka umoŜliwiającego dzieciom i młodzieŜy realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, warsztatów terapii zajęciowej, i z powrotem. 
 
Opis wzoru zaświadczenia: 
Format A5 



ZAŁĄCZNIK  NR  3  
do uchwały nr 404/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 27.10.2008 r.  

 
 
 

Uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów w k omunikacji miejskiej  
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia  

oraz sposób dokumentowania uprawnie ń 
 
 
1. dzieci w wieku powy Ŝej 4 lat do czasu rozpocz ęcia nauki – na podstawie ustnego 

oświadczenia opiekuna, 
2. dzieci i młodzie Ŝ szkolna do uko ńczenia 24 roku Ŝycia – na podstawie legitymacji 

szkolnej, 
3. emeryci i renci ści  – na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz  

z dowodem osobistym, bądź legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem 
osobistym, 

4. inwalidzi słuchu  – na podstawie legitymacji z pieczęcią o treści „Inwalida słuchu”, 
wydanej przez Polski Związek Głuchych, 

5. honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie: kobi ety 15 l krwi pełnej  
i męŜczyźni 18 l krwi pełnej, lub odpowiadaj ące tej obj ętości ilo ści innych jej 
składników  – na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy 
Krwi wraz z dowodem osobistym, 

6. Ŝołnierze zasadniczej słu Ŝby wojskowej  – na podstawie ksiąŜeczki wojskowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


