
 
 

ZARZĄDZENIE NR 597/12/2022 
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat  za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich 

Na podstawie art. 7 ust 4, art. 15 ust 1 pkt 10 oraz 50a ust. 1, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022r. poz. 1343), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 30  ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1)) oraz Uchwały  nr  LI/620/2022 Rady Miasta 
Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 
przewozach pasażerskich zarządza się co następuje; 

§ 1. Ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich: 

1. Bilet jednorazowy – podlega skasowaniu tyko raz podczas pierwszego wejścia do pojazdu i umożliwia 
przesiadanie się w czasie 60 minut od jego skasowania: 

L.p. Opłata za bilet jednorazowy  Cena 
1. za przewóz 1 osoby 4,00 zł  
2. za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletu ulgowego 2,00 zł 
3. za przewóz bagażu, psa 4,00 zł  
4. za przewóz wózka inwalidzkiego lub dziecięcego bezpłatnie  

2. Bilet okresowy  -  ogólnodostępny bilet miesięczny imienny o nieograniczonej ilości przejazdów 

WAŻNE NA WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA 

Opłata za bilet okresowy pełnopłatny 
 

cena 

ulgowy 
 

cena 
 

 
sieciowy (na wszystkie linie) 

 
 

112,00 zł 

 
 

56,00 zł 

3. Opłaty specjalne: 

a) Za przejazd bez ważnego biletu opłata  wynosi - 200,00 zł, 

 
1) 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
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b) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego 
przejazdu - 160,00 zł, 

c) Za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą zwierząt i rzeczy a w szczególności za: 

- brak uiszczenia opłat za których przewóz taryfa przewiduje opłaty, 

- za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do 
przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - 80,00 zł. 

d) W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty 
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych 
określonych w punktach a, b i c obniża się o 30%. 

e) W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego lub 
biletu okresowego, okazanie go w ciągu 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną 
w wysokości 10% opłaty specjalnej. 

f) Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny 
obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości - 600,00 zł. 

4. Przy przejazdach środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim 
obowiązują wyłącznie bilety oznakowane logo MZK Starogard Gdański. Ważność posiadają bilety zakupione: 

1) w punktach sprzedaży na terenie działania MZK Starogard Gdański, 

2) w automatach biletowych, 

3) z wykorzystaniem środków sprzedaży elektronicznej (karta elektroniczna), 

4) poprzez system sprzedaży internetowej, 

5) poprzez system sprzedaży za pomocą telefonu komórkowego. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie 
Gdańskim. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023r. 

   

Prezydent Miasta 
 
 

Janusz Stankowiak 
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