
ZARZĄDZENIE NR 169/2021 
BURMISTRZA OPOCZNA 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. 

w Opocznie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące ceny biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. 
z o. o. w Opocznie:  

1) za przejazd jednorazowy w granicach jednej strefy – 1,00 zł; 

2) za przejazd jednorazowy w granicach dwóch stref  – 2,00 zł. 

2. Opłata za przewóz bagażu środkami komunikacji miejskiej, którego suma wymiarów przekracza przy 
pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w obwodzie 160 cm, wózka dziecięcego 
lub psa jest równa cenie biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na danej linii. 

§ 2. Ustala się następujące ceny biletów miesięcznych imiennych o niekontrolowanej liczbie przejazdów 
komunikacją miejską na linii: 

1) bilet miesięczny imienny normalny ważny na wszystkie dni miesiąca – cena takiego biletu wynika 
z przemnożenia ceny aktualnie obowiązującego do danej miejscowości biletu jednorazowego normalnego 
przez trzydzieści dwa; 

2) bilet miesięczny imienny ulgowy ważny we wszystkie dni miesiąca – cena takiego biletu wynika 
z przemnożenia ceny aktualnie obowiązującego do danej miejscowości biletu jednorazowego ulgowego 
przez trzydzieści dwa. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

   

Burmistrz Opoczna 
 
 

Dariusz Kosno 
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UCHWAŁA NR XXXVI/393/2021 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/231/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 
cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. 
w Opocznie (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 3951) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

"1. Ustala się następujące strefy przy przejazdach stanowiących usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie: 

1) strefa I – obejmująca granice administracyjne miasta Opoczno; 

2) strefa II – obejmująca miejscowości położone poza granicami administracyjnymi miasta Opoczno.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Opocznie 

 
 

Anna Zięba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

Poz. 4171

Podpisany przez:

Mariusz Kosciolek

Data: 08.09.2021 15:07:05 



 
 

UCHWAŁA NR XXI/231/2020 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z  o. o. w  Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493; z 2020 r. poz. 400, 462 i 875), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące strefy przy przejazdach stanowiących usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie: 

1) strefa I – obejmująca granice administracyjne gminy Opoczno; 

2) strefa II – obejmująca miejscowości położone poza granicami administracyjnymi gminy Opoczno. 

2. Ustala się następujące ceny maksymalne i opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie, na terenie Gminy Opoczno, a także na terenie gmin, z którymi Gmina 
Opoczno podjęła współdziałanie w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła 
w tej sprawie stosowne porozumienia międzygminne (komunikacja miejska) – wg stref wymienionych 
w ust. 1 za przejazd w granicach: 

1) I strefy – 1,00 zł; 

2) II strefy – 2,00 zł. 

3. Przy przejazdach pomiędzy strefami stosuje się cenę ze strefy, w której jest ona wyższa. 

4. Opłata za przewóz bagażu środkami komunikacji miejskiej, którego suma wymiarów przekracza przy 
pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w obwodzie 160 cm, wózka dziecięcego 
lub psa jest równa cenie biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na danej linii. 

§ 2. 1. Ustala się następujące ceny maksymalne biletów miesięcznych imiennych o niekontrolowanej 
liczbie przejazdów komunikacją miejską na linii: 

1) bilet miesięczny imienny normalny ważny na wszystkie dni miesiąca – cena takiego biletu wynika 
z przemnożenia ceny aktualnie obowiązującego do danej miejscowości biletu jednorazowego normalnego 
przez trzydzieści dwa; 
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2) bilet miesięczny imienny ulgowy ważny we wszystkie dni miesiąca - cena takiego biletu wynika 
z przemnożenia ceny aktualnie obowiązującego do danej miejscowości biletu jednorazowego ulgowego 
przez trzydzieści dwa. 

2. Osoba, posiadająca bilet miesięczny imienny, jest uprawniona do bezpłatnych przejazdów na wszystkich 
liniach w granicach administracyjnych miasta Opoczna. 

§ 3. 1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego 
dokumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przewozu 
bezpłatnego lub ulgowego, podróżny zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty 
dodatkowej. 

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego, stosowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie, 
w następujący sposób: 

1) jako 50 – krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu; 

2) jako 40 – krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu; 

3) jako 20 – krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za 
zabrane ze sobą do środka transportu: 

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu 
przewozu (ważnego biletu), 

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez 
zachowania tych warunków; 

4) jako 150 – krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany środka 
transportu bez uzasadnionej przyczyny. 

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w ust. 2, najpóźniej w ciągu 
7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty – wysokość opłaty dodatkowej 
obniża się o 30%. 

4. Należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej nie pobiera się, a pobrana podlega zwrotowi, 
w przypadku udokumentowania przez podróżnego poprzez okazanie w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do 
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. 

§ 4. Do bezpłatnych przewozów komunikacją miejską na wszystkich liniach uprawnieni są: 

1) dzieci w wieku do 4 lat włącznie na podstawie dokumentu urzędowego potwierdzającego wiek dziecka; 

2) uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach we 
własnym obwodzie szkolnym wyłącznie w dni nauki szkolnej na trasie dom – szkoła - dom po okazaniu 
biletu uczniowskiego wydanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie 
wraz z ważną legitymacją szkolną; 

3) pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opocznie – na podstawie biletu 
wolnej jazdy wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie. 

§ 5. Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na podstawie odrębnych 
przepisów, mogą odbywać przejazdy na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami 
komunikacji publicznej lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. 
w Opocznie (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2983 i 7110, z 2020 r. poz. 1216). 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

  
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie 

 
 

Anna Zięba 
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