UCHWAŁA NR LVIII/567/02
Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18.06.2002r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i
ulgowych przejazdów. (zmieniona Uchwałami: Nr XXXV/303/04 z dnia 29.11.2004r. Nr XLIV/359/05 z dn. 24.05.2005r.
Nr XXVII/278/08 z dn. 20.05.2008r. Nr VIII/59/11z dn. 27.05.2011r. oraz Nr X/76/2011 z dn. 28.06.2011r.
(Tekst ujednolicony przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie)
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz.
U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Dz. U.
Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia15 listopada 1984r. Prawo przewozowe Dz. U. z
2000r., Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§1
Ustala się następujące opłaty, jako urzędowe ceny brutto, za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Miasta Sochaczew, a także na terenie gmin, z którymi Gmina Miasto Sochaczew podjęła współdziałanie w
zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła w tej sprawie stosowne porozumienia, obejmujące
między innymi ustalenie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie
takiego porozumienia :

1.
a. bilet jednorazowy normalny - 2,80 złotych,
b. bilet jednorazowy ulgowy - 1,40 złotych,
c. bilet jednorazowy normalny zakupiony u kierowcy w autobusie - 3,40 złotych,
d. bilet jednorazowy ulgowy zakupiony u kierowcy w autobusie - 2,00 złotych,
2.
a. karnet normalny (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 14,00 złotych,
b. karnet ulgowy (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 7,00 złotych,
3.
a. bilet miesięczny normalny - 84,00 złoty
b. bilet miesięczny ulgowy - 42,00 złoty,
4. opłata za przewóz zwierząt- 2,80 złotych,
5. opłata dodatkowa za:
a. przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu ( biletu ) - 140,00 złotych
b. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
– 112,00 złotych,
c. spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny 336,00 złotych,
d. w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b
bezpośrednio u kontrolera ich wysokość obniża się odpowiednio na 98,00 złotych i 78,40 złotych,
e. w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b w ciągu 7 dni wysokość
obniża się na 112,00 złotych i 89,60 złotych.
6. oplata manipulacyjna za koszty związane z rozpatrzeniem odwołań od opłaty dodatkowej - 5,60 złotych.
§2
Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I ; II Stopnia - na podstawie legitymacji.
3. Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku
Niewidomych.
4. Dzieci do dnia ukończenia 4 roku życia na podstawie oświadczenia opiekuna.
5. Obywatele polscy poszkodowani przez III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji stowarzyszenia wraz z dokumentem tożsamości.
6. Honorowi Obywatele Miasta Sochaczewa – na podstawie dokumentu potwierdzającego to obywatelstwo.
7. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na
podstawie ważnej legitymacji.
8. Opiekun dzieci i młodzieży o którym mowa w punkcie 7, który:
a. podróżuje z uprawnionym,
b. podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki
oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną
trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek.
9. Inwalidzi I grupy lub osoby :
a. uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie orzeczenia ZUS
b. uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego
przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
c. będące opiekunami towarzyszącymi osobom wymienionym pod lit. „a” lub „b” na podstawie wskazania przez osobę
uprawnioną.
10. Pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej i ich współmałżonkowie oraz ich dzieci do lat 18-tu.

11. Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej na trasie między miejscem zamieszkania a siedzibą domu (dojazd
i powrót) – na podstawie zaświadczenia wydanego przez dom opieki społecznej oraz dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość.
12. Umundurowani funkcjonariusze Policji.
13. Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.
14. Umundurowani żołnierze służby zasadniczej – żołnierz obowiązany jest na wezwanie okazywać książeczkę
wojskową z ważnym wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.
15. Uczniowie –realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca
zamieszkania do szkoły –na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej.
§3
Do 50 % ulgowych przejazdów uprawnieni są :
1. Dzieci powyżej 4 roku życia – na podstawie oświadczenia opiekuna.
2. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej.
3. Emeryci i renciści , obywatele polscy, do ukończenia 70 roku życia – na podstawie legitymacji ZUS lub ostatniego
odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem tożsamości.
§4
Przyjmuje się do realizacji uprawnienia wynikające z przepisów ogólnopolskich mających zastosowanie w lokalnym
transporcie zbiorowym w zakresie:
a/ przejazdów bezpłatnych dotyczących
- posłów i senatorów – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora - art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. nr 73 poz. 350),
- inwalidów wojennych i wojskowych – na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego(Wojskowego) oraz przewodnik
inwalidy wojennego(wojskowego) I grupy – na podstawie wskazania przez inwalidę ( Dz. U. z 2002r.nr 9 poz.87)
b/ przejazdów z ulgą 50 % dotyczących
- kombatantów i innych uprawnionych przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich
( Dz. U. z 1997r. nr 142 poz.950),
- studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Uprawnienie nie
dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich. ( art. 153 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym – Dz. U. nr 65 poz. 385 oraz art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych – Dz. U. nr.
96 poz. 590 ).
§5
Ustalenia dodatkowe
1. Do korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Sochaczewie uprawniają tylko bilety wydawane przez ZKM
Sochaczew z identyfikatorem oraz z nadrukiem „Bilet ważny na linie obsługiwane przez ZKM Sochaczew”, które do
obiegu trafiają tylko i wyłącznie za pośrednictwem zakładowej kasy biletowej.
2. Za ważny bilet miesięczny uważa się bilet posiadający następujące cechy: imię i nazwisko, adres, aktualne zdjęcie
wystemplowane w ZKM oraz czytelnie i trwale (np.: długopisem) numer wkładki wpisany na znaczku kontrolnym .
3. Pasażerowie mogą dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych i karnetowych (ulgowych i normalnych), by
uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi biletami o
łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie.
4. Bilet normalny jednorazowy (skasowany z jednej strony) upoważnia do jednoczesnego przejazdu dwóch osób
posiadających uprawnienia do przejazdów ulgowych.
5. Bilet jednorazowy skasowany wielokrotnie uznaje się za nieważny.
6. Anulowanie opłaty dodatkowej za przejazd bez zapomnianego w dniu kontroli, imiennego biletu miesięcznego lub za nie
posiadanie przy sobie podczas kontroli uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, może nastąpić w przypadku
zgłoszenia się do siedziby ZKM Sochaczew w ciągu trzech dni roboczych od daty wystawienia wezwania do zapłaty - po
okazaniu w/w dokumentów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej.
7. Anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu może dokonać Dyrektor ZKM na pisemny uzasadniony
wniosek zainteresowanego złożony w ZKM w terminie 7 dni od daty zdarzenia po wniesieniu opłaty manipulacyjnej.
8. Za bilety, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione nie zwraca się uiszczonych należności i nie wydaje się
duplikatów tych biletów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.
9. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo
kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem podążającym w tym samym kierunku.
10. Ceny ustalone w taryfie przewozowej zawierają podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej.
11. Nie podlegają opłacie:
a. małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach ( w tym małe psy ),
b. sprzęt i wózki inwalidzkie,
c. wózki dziecięce z dzieckiem,
d. psy, będące przewodnikami osób ociemniałych za okazaniem przez tę osobę dokumentu uprawnień.
e. ręczny bagaż
12. Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ważne są jedynie wystawione w oryginale ( dopuszcza
się duplikat wystawiony przez wystawcę oryginalnego dokumentu lub odpisy potwierdzone notarialnie ).
13. Szczegółowe zasady korzystania ze środków zbiorowego transportu lokalnego w Sochaczewie określa Dyrektor ZKM w
Sochaczewie w specjalnym regulaminie przewozu który umieszczony jest w każdym autobusie miejskim.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, w prasie lokalnej oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uwaga! Przepisy obowiązują od 22 września 2011 roku

