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UCHWAŁA NR XXXV/691/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.
Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) –
Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. Ustalić ceny biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu obowiązujące
na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu
- w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/312/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji
sp. z o.o. w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/691/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Cennik biletów.
1. Bilety jednorazowe na liniach normalnych w granicach administracyjnych miast:
1) za przewóz jednej osoby:
a) normalny - 2,70 zł
b) ulgowy - 1,70 zł
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2) bilet czasowy za przewóz jednej osoby, ważny w granicach administracyjnych miasta przez okres 90 minut
od chwili skasowania:
a) normalny - 4,10 zł
b) ulgowy - 2,60 zł
3) bilet jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby na wszystkich liniach miejskich:
a) normalny - 10,00 zł
b) ulgowy - 6,00 zł
2. Bilet rodzinny - jednodniowy (dzień kalendarzowy) ważny na wszystkich liniach w soboty, niedziele i święta
dla rodziców lub opiekunów prawnych z dziećmi do lat 14 w granicach administracyjnych miasta - 12,00 zł.
3. Bilety jednorazowe na liniach podmiejskich (poza granicami administracyjnymi miast):
1) za przewóz jednej osoby:
a) w strefie I od 0 do 10 km
- normalny - 3,00 zł
- ulgowy - 2,00 zł
b) w strefie II pow. 10 do 20 km
- normalny - 4,00 zł
- ulgowy - 2,60 zł
c) w strefie III powyżej 20 km
- normalny - 4,90 zł
- ulgowy - 3,20 zł
4. Bilety okresowe imienne ważne 7 dni od daty początku ważności:
1) TM1 - ważny na jedna linię w granicach administracyjnych miasta:
a) normalny - 21,00 zł
b) ulgowy - 14,00 zł
2) TG1 - ważny na 1 gminę lub miasto Oświęcim:
a) normalny - 26,00 zł
b) ulgowy - 15,00 zł
3) TG2 - ważny na 2 sąsiadujące gminy na wybranym kierunku przejazdu:
a) normalny - 31,00 zł
b) ulgowy - 18,00 zł
4) TG3 - ważny na 3 sąsiadujące gminy na wybranym kierunku przejazdu:
a) normalny - 36,00 zł
b) ulgowy - 22,00 zł
5) TG4 - ważny na przejazd przez 4 sąsiadujące gminy i więcej na wybranym kierunku przejazdu z wyjątkiem
linii Nr 22, gdzie obowiązują bilety TG3:
a) normalny - 41,00 zł
b) ulgowy - 26,00 zł
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6) TS - ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie:
a) normalny - 46,00 zł
b) ulgowy - 31,00 zł
5. Bilety okresowe imienne ważne jeden miesiąc od daty początku ważności:
1) M1 - ważny na 1 linię w granicach administracyjnych miasta:
a) normalny - 74,00 zł
b) ulgowy - 38,00 zł
2) G1 - ważny na 1 gminę lub miasto Oświęcim:
a) normalny - 84,00 zł
b) ulgowy - 42,00 zł
3) G2 - ważny na 2 sąsiadujące gminy na wybranym kierunku przejazdu:
a) normalny - 99,00 zł
b) ulgowy - 50,00 zł
4) G3 - ważny na 3 sąsiadujące gminy na wybranym kierunku przejazdu:
a) normalny - 114,00 zł
b) ulgowy - 63,00 zł
5) G4 - ważny na przejazd przez 4 sąsiadujące gminy i więcej na wybranym kierunku przejazdu z wyjątkiem
linii Nr 22, gdzie obowiązują bilety G3:
a) normalny - 124,00 zł
b) ulgowy - 67,00 zł
6) GS - ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie:
a) normalny - 134,00 zł
b) ulgowy - 72,00 zł
6. W cenach biletów określonych w ust. 4 pkt. 3, 4 i 5 oraz ust. 5 pkt. 3, 4 i 5, dwukrotny przejazd przez gminę
Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie
gminy.
7. Bilety ulgowe wynikające z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym - 50% ceny
biletu normalnego.
8. Bilety okresowe imienne w jedna stronę - 50% ceny z ust. 5 i 7.
9. Opłaty za przewóz bagażu, lub psa odpowiadają jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na
danej linii.
10. Bilety okresowe można zakupić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
11. Przy przejazdach środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, należy korzystać
wyłącznie z biletów komunikacji miejskiej w Oświęcimiu.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

