
ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie wysokości  cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na lini użyteczności 
publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1 i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam ceny za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na liniach użyteczności publicznej 
organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew. 

§ 2. Szczegółowy cennik opłat w kwotach brutto, stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Na liniach Miasta i Gminy Pleszew obowiązują ustawowe uprawnienia do przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych określone w stosownych przepisach. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Operatorowi publicznego transportu zbiorowego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.04.2021 r.
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TARYFA OPŁAT 

 

1. CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTOSOWANIA ULG USTAWOWYCH 
 

Obszar ważności  
wg przebiegu danej linii 

Bilety jednorazowe 

Normalne Ulgowe 
100% 95% 93% 78% 49% 37% 

Miasto i Gmina Pleszew 2 zł 0 zł 0,10 zł 0,14 zł 0,44 zł 1,02 zł 1,26 zł 

 
 

 
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z ULG USTAWOWYCH PRZY ZAKUPIE BILETÓW 

JEDNORAZOWYCH 
 

 
100% 

Poseł 

Senator 

Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności 
służbowych) 

Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) 

 
95% 

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji 

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy  
inwalidów 

93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 

78% 

Niewidoma ofiara działań wojennych 
Dziecko do lat 4 (osobne miejsce) 
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności 
służbowych) 
Inwalida wojenny i wojskowy (I grupa) 
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych 
Żołnierz służby niezawodowej 
Dzieci i młodzież do ukończenia 24. roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 

Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia 

49% Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji 

37% 

Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

Inwalida wojenny i wojskowy (grupa inna niż I) 
Weteran Inwalida 
Kombatant 
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

 
 
 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 59/VIII/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 22 marca 2021 r.
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2. CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTOSOWANIA ULG USTAWOWYCH 

 

Obszar ważności  
wg przebiegu danej linii 

Bilety miesięczne 

Normalne Ulgowe 
93% 78% 51% 49% 37% 33% 

Miasto i Gmina Pleszew 50 zł 3,50 zł 11,00 zł 24,50 zł 25,50 zł 31,50 zł 33,50 zł 

 

 
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z ULG USTAWOWYCH PRZY ZAKUPIE BILETÓW 

MIESIĘCZNYCH 
 

93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 

78% 

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu do: (dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24. roku życia oraz studentów  
do ukończenia 26. roku życia): 
- przedszkola, 
- szkoły, 
- szkoły wyższej, 
- placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
- placówki oświatowo-wychowawczej, 
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
- specjalnego ośrodka wychowawczego, 
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
- ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego,  
- domu pomocy społecznej,  
- ośrodka wsparcia, 
- zakładu opieki zdrowotnej,  
- poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
- poradni specjalistycznej,  
- turnusu rehabilitacyjnego i z powrotem. 

51%  

Studenci do ukończenia 26. roku życia; osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 
października roku, w którym ukończyły te studia. 

Doktoranci do ukończenia 35. roku życia  

 

49% 
Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania   obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. 

37% Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

33% 
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Nauczyciele 
akademiccy 
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3. UPRAWNIENIA SAMORZĄDOWE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH 
 

Uprawniona grupa osób 
Wysokość ulgi przy przejazdach 

na podstawie biletów 

jednorazowych miesięcznych 
Osoby dojeżdżające do Pleszewa korzystające z parkingu 
zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Piaski lub na 
ul. Ogrodowej po okazaniu kierowcy autobusu dowodu rejestracyjnego 
pojazdu, którym przyjechali. Maksymalnie do bezpłatnego przejazdu 
uprawnione są 2 osoby. 

100% - 

Osoby dojeżdżające do Pleszewa liniami autobusowymi/kolejowymi 
innych przewoźników - PLA, KLA, SKPL, MZK Ostrów 
Wielkopolski) po okazaniu kierowcy autobusu:  
-zakupionego tego samego dnia u w/w przewoźnika biletu 
jednorazowego, 
-obowiązującego w danym dniu biletu miesięcznego zakupionego  
u innego przewoźnika. 

100% - 

Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i  średnich 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do 
ukończenia 26 roku życia po okazaniu kierowcy autobusu ważnej 
legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

50% - 

Posiadacze karty „Senior PPL 60+” po okazaniu kierowcy autobusu 
ważnej w danym roku kalendarzowym karty „Senior PPL 60” 50% - 

Posiadacze karty „Rodzina PPL 3+” po okazaniu kierowcy autobusu 
ważnej w danym roku kalendarzowym karty „Rodzina PPL 3+”. 50%  

Honorowi Zasłużeni Dawcy Krwi, którzy oddali ponad 15 litrów krwi 
(w przypadku kobiet) lub odpowiadającą tej objętości ilość jej 
składników i ponad 18 litrów krwi (w przypadku mężczyzn) lub 
odpowiadającą tej objętości ilość jej składników po okazaniu kierowcy 
Legitymacji Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi. 

50% - 

Dawcy Przeszczepu po okazaniu kierowcy Legitymacji Dawcy 
Przeszczepu lub Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. 100% - 

 

 

4. CENNIK OPŁAT ZA PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT 

Nazwa Cena 

Za bagaż umieszczony w autobusie oraz rzeczy zabrane do wnętrza autobusu, 
których liczba, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć do bagażu ręcznego o 
objętości większej od 48 dcm3 (np.60x40x20 cm) 

2 zł.  

Za przewóz zwierzęcia (z wyjątkiem trzymanego na rękach bądź pełniącego funkcję 
przewodnika osoby, której 
towarzyszy) 

2 zł. 

Za przewóz roweru po uzyskaniu zgody kierowcy 2 zł. 
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