
 

 

UCHWAŁA NR LXVIII/1244/2014 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. 

U. z 2013, poz. 385) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia 

cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (Dz.Urz.Woj.Podkarp. poz. 536 z dnia 30 stycznia 

2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 punkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) strefa aglomeracyjna – rozumie się przez to obszar administracyjny Gminy Miasto Rzeszów oraz 

obszar gmin znajdujących się poza granicami administracyjnymi Gminy Miasto Rzeszów, z którymi 

Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne;”; 

2) w § 2 punkty 3) i 4) uchyla się;  

3) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Na liniach komunikacyjnych Gmina Miasto Rzeszów – Gmina Boguchwała Sołectwo Kielanówka, 

Gmina Miasto Rzeszów – Gmina Boguchwała Sołectwo Racławówka, Gmina Miasto Rzeszów – Miasto 

Boguchwała, Gmina Miasto Rzeszów – Miasto Tyczyn, Gmina Miasto Rzeszów – Gmina Tyczyn 

Sołectwo Hermanowa, Gmina Miasto Rzeszów – Gmina Głogów Małopolski Sołectwo Miłocin, Gmina 

Miasto Rzeszów – Gmina Głogów Małopolski Sołectwo Pogwizdów Nowy, Gmina Miasto Rzeszów – 

Gmina Krasne Sołectwo Malawa ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w wysokości cen biletów za usługi 

przewozowe obowiązujące na terenie strefy aglomeracyjnej.  

2. Na terenie Gminy Boguchwała Sołectwo Kielanówka, Gminy Boguchwała Sołectwo Racławówka, 

Miasta Boguchwała, Miasta Tyczyn, Gminy Tyczyn Sołectwo Hermanowa, Gmina Głogów Małopolski 

Sołectwo Miłocin, Gmina Głogów Małopolski Sołectwo Pogwizdów Nowy, Gmina Krasne Sołectwo 

Malawa ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym środkami 

miejskiej komunikacji zbiorowej w wysokości cen biletów za usługi przewozowe obowiązujące na 

terenie strefy aglomeracyjnej.”; 

4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
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5) Załącznik nr 2 uchyla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/1244/2014  

Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 28 stycznia 2014 r.  

 "Załącznik Nr 1  

 do Uchwały nr XLVI/886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r.  

 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów" 

Wykaz cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

Rodzaje biletów 
Ceny w strefach 

Strefa A 

1. Bilet jednoprzejazdowy 

normalny  2,80 zł 

ustawowy  1,40 zł 

samorządowy  1,70 zł 

2. Bilet 4 – przejazdowy 

normalny  10,60 zł 

ustawowy  5,30 zł 

samorządowy  6,40 zł 

3. Bilet 60 – minutowy 

normalny  4,00 zł 

ustawowy  2,00 zł 

samorządowy  2,40 zł 

4. Bilet 24 – godzinny o niekontrolowanej ilości przejazdów 

normalny  12,00 zł 

ustawowy  6,00 zł 

samorządowy  7,20 zł 

5. Bilet miesięczny trasowany ważny we wszystkie dni miesiąca 

normalny  70,00 zł 

ustawowy  35,00 zł 

samorządowy  42,00 zł 

6. Bilet miesięczny sieciowy ważny we wszystkie dni miesiąca 

a) imienny  

normalny  98,00 zł 

ustawowy  49,00 zł 

samorządowy  55,00 zł 

b) na okaziciela  

normalny  250,00 zł 

ustawowy  125,00 zł 

samorządowy  149,00 zł 

7. Bilet imienny pięciodniowy ważny przez 5 kolejnych dni 

normalny  26,00 zł 

ustawowy  13,00 zł 

samorządowy  16,00 zł 

8. Bilet imienny semestralny 

a) od 16 lutego do 30 czerwca  199,00 zł 

b) od 1 października do 15 lutego  199,00 zł 

9. Wakacyjny bilet miesięczny dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów studiów stacjonarnych 

a) na 1 miesiąc wakacyjny  40,00 zł 

b) na 2 miesiące wakacyjne  70,00 zł 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr LXVIII / 1244 / 2014  

Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 28 stycznia 2014 r.  

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  

Niniejsza uchwała zakłada rezygnację ze stref A, A+B i B i ustanowienie jednej strefy aglomeracyjnej, 

w tym ujednolicenie cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym środkami 

miejskiej komunikacji zbiorowej dla całego obszaru obsługiwanego przez organizatora transportu 

publicznego. 
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