UCHWAŁA NR .................
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia .................. 2006 r.
w sprawie : cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na liniach
komunikacji miejskiej w Pleszewie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050 ze zmianami), art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe
(Dz. U z 2000 roku Nr 50, poz. 601 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Pleszewie u c h w a l a:
§ 1
Ustala się ceny za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w następujących
wysokościach:
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§ 2
Ustala się ceny biletów miesięcznych szkolnych w wysokości 50% ceny biletów
miesięcznych pracowniczych.
§ 3
Ceny biletów określone w §§ 1 i 2 zawierają podatek VAT.
§4
Ustala się następujące opłaty dodatkowe:
1) Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu - 90,00 zł (w przypadku
natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia
dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty obniża się o
30 %).
2). Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 72,00 zł.
3). Opłata dodatkowa za naruszanie przepisów o zabieraniu do środka transportu
zwierząt i rzeczy - 36,00 zł. (w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub
najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do
uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty obniża się o 30 %).
4). Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 270,00 zł.
5). Opłata manipulacyjna – 7,00 zł. Jeżeli pasażer nie posiadał ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a
udokumentował to uprawnienie nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu
pobiera się opłatę manipulacyjną.
6). Opłata od sprzedaży biletów przez kierowcę w autobusie – 0,30 zł. do każdego
sprzedanego biletu.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
§ 6
Traci moc uchwała nr XXXII/220/ 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca
2005 roku w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej
w Pleszewie oraz stref ich obowiązywania.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Uchwała obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym weszła w życie.

UZASADNIENIE
Do uchwały Nr .................... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ......................... 2006 roku

Po przeanalizowaniu wniosku Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. Kalisz
w sprawie zmiany cen biletów oraz stref ich obowiązywania w komunikacji zbiorowej na
terenie miasta i gminy oraz obowiązującej „Umowy o świadczenie usług przewozowych
w komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Pleszew” z dnia 03.04.2001r, proponuje
się zmienić ceny biletów do wysokości takich jak przedstawiono w projekcie uchwały.
Przyjęcie proponowanych cen oznacza równocześnie zmiany opłat dodatkowych, które są
krotnością ceny najtańszego biletu jednorazowego a mianowicie.
1. Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu - 90,00 zł (50-krotność ceny najtańszego
biletu).
2. Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 72,00 zł. (40-krotność ceny najtańszego biletu)
3. Opłata dodatkowa za naruszanie przepisów o zabieraniu do środka transportu zwierząt
i rzeczy - 36,00 zł (20-ktotność ceny biletu).
4. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez
uzasadnionej przyczyny - 270,00 zł. (150-krotność ceny najtańszego biletu)

5. Opłata manipulacyjna 7,00 zł.
Bez zmian pozostaje wielkość opłaty manipulacyjnej za sprzedaż biletu przez
kierowcę (0,30 zł) oraz wysokość ulgi (50%) za przewóz osób uprawnionych do korzystania
z przejazdów ulgowych.
Wprowadzenie zmian cen i opłat jest zgodne z postanowieniami zawartej umowy
o świadczenie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy
Pleszew z roku 2001. Cena biletu jednorazowego dla przejazdu na terenie miasta została
wyliczona na podstawie wzrostu wskaźnika GUS za 2005 (wg Komunikatu Prezesa GUS
2,1 % + 1pkt.%).
Projekt zmian cen biletów został przekazany do zaopiniowania przez Związki
Zawodowe działające na terenie miasta i gminy. W ustawowym terminie nie otrzymano
żadnej odpowiedzi. Brak opinii traktuje się jako opinię pozytywną.
Podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu jest w pełni zasadne.

