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Uchwała Nr 98/IX/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 
18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami 

lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje. 

W uchwale nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 
r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu 
zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, 
zmienionej uchwałą nr 938/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
28 stycznia 2010 r. oraz uchwałą nr 1002/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 marca 2010 r., zwanej dalej „Uchwałą”, uchwala się następujące zmiany: 

§ 1
1. W § 1 Uchwały uchwala się następujące zmiany: 

1) punkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) biletów jednorazowych sprzedawanych 
w karnecie pięcioprzejazdowym – przez które należy rozumieć bilety, 
które, po oderwaniu z karnetu pojedynczego egzemplarza wzdłuż 
zaznaczonej perforacji i skasowaniu go, uprawniają do jednokrotnego 
przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego 
do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu; 
nieokazanie takiego biletu podczas kontroli wyklucza złożenie 
reklamacji;”; 

2) dotychczasowe oznaczenie „pkt 2)” otrzymuje oznaczenie „pkt 3)”, a po 
zapisie „od momentu jego skasowania” dodaje się zapis w brzmieniu: 
„bilet czasowy bez względu na określony na nim czas, w pojeździe, 
w którym został skasowany, jest ważny na całej długości trasy, tj. 
do przystanku końcowego;”; 

3) dotychczasowe oznaczenie „pkt 3)” otrzymuje oznaczenie „pkt 4)”; 
4) dotychczasowe oznaczenie „pkt 4)” otrzymuje oznaczenie „pkt 5)”, a jego 

końcowe zdanie otrzymuje brzmienie: „Rodzinie uprawnionej przysługują 
trzy egzemplarze biletu rodzinnego. Bilet jest ważny przez 12 kolejnych 
pełnych miesięcy, należy go nabyć w przedsprzedaży bądź w pierwszym 
dniu danego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego okres 
ważności biletu.”; 

5) dotychczasowe oznaczenie „pkt 5)” otrzymuje oznaczenie „pkt 6)” i zapis 
w brzmieniu: „6) biletów specjalnych dla rodzin pracowników MPK – 
Lublin Sp. z o. o. – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do 
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nieograniczonej liczby przejazdów pojazdami MPK Lublin Sp. z o. o. 
realizującymi przewozy w ramach transportu zbiorowego na zlecenie 
ZTM w Lublinie. Są to bilety imienne, kodowane na Karcie Biletu 
Elektronicznego, ważne przez 12 kolejnych pełnych miesięcy. Bilety 
należy nabyć w przedsprzedaży lub w pierwszym dniu danego miesiąca 
kalendarzowego rozpoczynającego okres ważności biletu. Opłaty za 
bilety specjalne wynoszą: a) 20-krotność biletu jednorazowego 
normalnego dla małżonka pracownika, dzieci własnych lub 
przysposobionych pracownika do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli się 
uczą do czasu ukończenia nauki nie dłużej niż do 25 roku życia, a także 
emerytów i rencistów – byłych pracowników zatrudnionych w MPK Lublin 
Sp. z o.o. bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę – ich 
małżonków i dzieci oraz wdów i wdowców po pracownikach MPK Lublin 
Sp. z o.o. i ich dzieci, jeżeli spełniają warunki takie same jak dzieci 
pracowników MPK Lublin Sp. z o.o., b) 100-krotnoścć biletu 
jednorazowego normalnego; oplata ta dotyczy rodziców lub teściów 
pracownika MPK Lublin Sp. z o.o., o ile zamieszkują razem 
z pracownikiem; przysługuje tylko jeden bilet specjalny, tj. dla jednego 
z rodziców/teściów.”. 

2. W § 2 i § 4 Uchwały wykreśla się zapis „w granicach administracyjnych 
miasta Lublin”. 

§ 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 

18 czerwca 2009 r., zmienionej uchwałą nr 938/XXXVIII/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz uchwałą nr 1002/XL/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 25 marca 2010 r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3
1. W Załączniku nr 2 do Uchwały uchwala się następujące zmiany: 

1) W tytułach tabel zamiast zapisów „W GRANICACH 
ADMINISRACYJNYCH MIASTA LUBLIN” zamieszcza się zapisy 
„REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZARZĄDU TRANSPORTU 
MIEJSKIEGO w LUBLINIE”. 

2) W pkt 5, w kolumnie trzeciej tabeli dotyczącej uprawnień gminnych do 
przejazdów bezpłatnych dodaje się zapis w brzmieniu: „lub dokument 
stwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja 
z wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze 
wskazanym symbolem niepełnosprawności wydane przez właściwy 
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,” 

§ 4
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
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§ 6
Jednolity tekst uchwały Nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 

18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami 
lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie, zostanie ogłoszony w formie obwieszczenia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z upływem trzydziestego dnia od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż 
dnia 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu również w środkach lokalnego 
transportu zbiorowego w Lublinie realizowanego na zlecenie Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk

Załącznik do Uchwały Nr 98/IX/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Opłaty za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego 
realizowanego na zlecenie ZTM w Lublinie 
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