
Załącznik
do uchwały nr 225/XIV/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 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. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.  Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 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,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1)  uchwałą  nr  938/XXXVIII/2010 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  28  stycznia  2010 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 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 32, poz. 718),

2) uchwałą nr 1002/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2010 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  (Dz.  Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 50, poz. 1065),

3) uchwałą 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  (Dz.  Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 86, poz. 1615).

Przewodniczący Rady Miasta
                  Lublin

         Piotr Kowalczyk



Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 października 2011 r.

UCHWAŁA 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 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, 
poz. 1050 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 1)

I. Opłaty za przewozy

§ 1 2)

Przewozy  osób  środkami  lokalnego  transportu  zbiorowego  zlecane  przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie są odpłatne i odbywają się na podstawie: 
1) Biletów jednorazowych -  przez które należy rozumieć bilety  uprawniające do 

jednokrotnego  przejazdu  na  dowolnej  trasie  maksymalnie  od  przystanku 
początkowego  do  końcowego,  bez  możliwości  przesiadania  się  do  innego 
pojazdu, ważnych od momentu skasowania; nieokazanie biletu jednorazowego 
podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji; 

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; 

3) Biletów  czasowych  -  przez  które  należy  rozumieć  bilety  uprawniające  do 
wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach z możliwością przesiadania się 
do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego 
skasowania, 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, nieokazanie biletu czasowego podczas kontroli wyklucza złożenie 
reklamacji; 



4) Biletów  okresowych  -  przez  które  należy  rozumieć  bilety  uprawniające  do 
wielokrotnych przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich 
ważności określanym w momencie zakupu; bilety okresowe występują jako: 
–  bilety  imienne  -  z których  może  korzystać  wyłącznie  osoba  której  dane 

osobowe widnieją na bilecie,
–  bilety  na  okaziciela  -  z których  może korzystać  każda osoba;  nieokazanie 

biletu na okaziciela podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji;
5) Biletów  rodzinnych  -  przez  które  należy  rozumieć  bilety  dla  rodzin 

wielodzietnych,  mieszkających  stale  w Lublinie  pod  wspólnym  adresem, 
posiadających minimum pięcioro dzieci własnych lub przysposobionych w wieku 
do 18 lat, jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 25 lat zaś w  przypadku dzieci 
niepełnosprawnych  bez  ograniczenia  wieku.  Z biletu  może  korzystać  każdy 
członek  rodziny,  którego  dane  widnieją  na  bilecie,  pojedynczo  lub  wspólnie 
z innymi uprawnionymi osobami z zastrzeżeniem:
–  dzieci - we wszystkie dni w okresie ważności biletu, a w lipcu i sierpniu tylko 

w soboty, niedziele i święta,
–  rodzice (opiekunowie prawni) - w soboty niedziele i święta,
–  nieokazanie biletu rodzinnego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji,
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;

6) Biletów specjalnych dla rodzin  pracowników MPK -  Lublin  Sp.  z o.o.  -  przez 
które należy rozumieć bilety uprawniające do 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-krotność biletu jednorazowego normalnego; opłata 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 3)

Uchwala  się  „Opłaty  za  przewóz  osób  środkami  lokalnego  transportu 
zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie” 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 



§ 3
1. Wszystkie dotychczasowe rodzaje i typy biletów jednorazowych, nie skasowane 

o nieaktualnej  wartości  nominalnej,  wycofane z taryfy,  mogą być  wymienione 
w kasach biletowych w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych 
opłat, bez pobierania opłaty manipulacyjnej. 

2. Bilety okresowe, o których mowa w §1 pkt 3 zachowują ważność w okresie, na 
jaki zostały zakupione. 

II. Uprawnienia gminne do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

§ 4 4)

Uchwala  się  uprawnienia  gminne  do  przejazdów  bezpłatnych  i ulgowych 
środkami  lokalnego  transportu  zbiorowego  realizowanego  na  zlecenie  Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 5
Uchwala się dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub przewozów 

dla zorganizowanych grup w ramach kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub 
innych  inicjatyw  społecznych.  Udzielenie  powyższych  uprawnień  następuje  na 
podstawie wniosku złożonego w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie oraz 
po  akceptacji  przez  Prezydenta  Miasta  Lublin  lub  upoważnionego  Zastępcy. 
Łączny roczny koszt ww. udzielonych uprawnień nie może przekroczyć wysokości 
0,5% wartości sprzedanych biletów w poprzedzającym roku kalendarzowym. 

§ 6
Dotychczasowe  inne  obowiązujące  uprawnienia  do  ulgowych  i bezpłatnych 

przejazdów tracą moc z upływem ich obowiązywania, najpóźniej dnia 31 grudnia 
2009 r. 

III. Przepisy końcowe 

§ 7
Z  dniem  wejścia  w życie  niniejszej  uchwały  traci  moc  uchwała  nr 

706/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin  z dnia 14 maja 2009 r.  w sprawie opłat  za 
usługi  przewozowe  środkami  lokalnego  transportu  zbiorowego  zlecane  przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 9
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Lubelskiego oraz w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Lublinie. 



§ 10
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego, jednak nie wcześniej jak 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Miasta
                  Lublin

         / - / Piotr Kowalczyk

1) Podstawa prawna zmieniona przez § 1 uchwały nr 938/XXXVIII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. 
(Lubel. 10.32.708) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 kwietnia 2010 r.

2) § 1 zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały nr 98/IX/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. (Lubel. 11.86.1615) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2011 r.

3) § 2 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały nr 98/IX/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. (Lubel. 11.86.1615) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2011 r.

4) § 4 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały nr 98/IX/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. (Lubel. 11.86.1615) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2011 r.


