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UCHWAŁA Hr V4Q/90EADA MIEISKA 

w ©Iszlym© Bady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 26 października 1990 r#

w spra?^ie opłat za przewozy osób i bagażu środkami masowej 
komunikacji miejskiej na terenie miasta Olsztyna*

Ha podstawie art.18 ust»? a ustawy z dnia 26 lutego 

1982 r# o cenach / Dz.U* z 1988 r*,poz*195 oraz Dz.U* z 1990 r*
Hr 34, poz.198 /, Bada Miejska w Olsztynie , uchwala co następuje$

§ 1

1# Ustala się opłat? w wysokościach określonych « załączniku do 

uchwały "Easyfa opłat za przewozy osób i bagażu środkami komu» 

nikacji miejskiej na terenie miasta Olsztyna” za»
1/ jednorazowe przewozy osób środkami komunikacji miej-» 

sklej w granicach administracyjnych miasta na liniach 

, normalnych, pośpiesznych i nocnej,
2/ jednorazowe przewozy osób środkami komunikacji miej- 

sklej na liniach podmiejskich,
3/ bilety miesięczne,
4/ inne opłaty,

2. wprowadza się w celach taryfowych poza granicami miasta podział 
linii normalnych na odcinki lub stosowanie na tych liniach 

odrębnej taryfy bezstrefowej.
3* Bilet jednorazowy - niezależnie od miejsca zakupu w kraju jest 

ważny na środki komunikacji miejskiej na terenie miasta Olsztyna#

§ 2

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni na wszyst - 

kich liniach»
a/ posłowie na Sejm,
b/ dzieci przed ukończeniem 4 lat,
c/ osoby ,które ukończyły 75 lat życia,
d/ radni oraz członkowie stałych komisji rad gminnych na obszarze 

działania tych rad.
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©/ inwalidzi womensi i wojsko®i*
f/ inwalidzi zaliczani do I grńpy inwalidów oraz ich przewodnicy* 

g/ ociemniali i niewidomi oraz ich przewodnicy* 

h/ pracownicy przedsiębiorstw i zrzeszeń komunikacji miejskiej* 

i/ umundurowani funkcjonariusze policji i żołnierze Żandsraerii 

Wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie* 

j/ żołnierze służby czynnej i zastępczej służby wojskowej do 

stopnia starszego kaprala włącznie,
k/ uczniowie szkół specjalnych / dzieci upośledzone i ich opieku

nowie* • ■ ■ ■
1/ inspektorzy gospodarki samochodowej w czasie wykonywania 

Inspekcji* • ■ •
§■$

1* Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych na wszystkich 

liniach /poza nocną i rekreacyjną /są uprawnieni:
1/ uczniowie dziennych szkół podstawowych * ponadpodstawowych 

i policealnych oraz studenci dziennych szkół wyższych*
2/ dzieci od 4 do 7 lat*
3/ emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy oraz 

współmałżonkowie * na których emeryci i renciści otrzymują 

dodatki rodzinne * przed ukończeniem 75 roku życia*
4/ kombatanci / również aa liniach nocnej i rekreacyjnej /*
5/ dzieci oraz młodzież w Wieku 6 do 18 lat nie objęta obowiąz 

kłem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności*
6/ inwalidzi słuchu - członkowie Polskiego Związku Głuchych*

2* Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej są:
1/ dla studentów szkół wyższych i uczniów dziennych szkół 

podstawowych * ponadpodstawowych i policealnych - ważne 

legitymacje studenckie lub szkolne*
2/ dla dzieci - dokumenty rodziców / opiekunów / lub dziecka* 

umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka*
5/ dla emerytów i rencistów odcinek renty oraz dowód osobisty 

a dla ich współmałżonków legitymacje ZUS oraz dowód osobis 

4/ dla kombatantów - dokumenty określone przepisami w sprawie 

postępowania przy ustalaniu świadczeń i poszczególnych 

uprawnień dla kombatantów * wydanymi przez Ministra Pracy* 

Płac i Spraw Socjalnych,
5/ dla dzieci i młodzieży nie objętych obowiązkiem szkolnym
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wskutek choroby lub niepełnosprawności - zaświadczenie wydane 

przez urzędy gminne,
6/ dla inwalidów słuchu ~ legitymacja, członkowska Polskiego Związku 

Głuchych, zawierająca pieczątkę uprawniającą do ulgowych przejazdów 

z wpisem o opłaconych składkach»
W dla poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową - wpis do 

dowodu osobistego dokonany przez wyznaczony zakład pracy«,

§ 4

1* W przedsiębiorstwach / zakładaeh / komunikacji miejskiej m.Olsztyna 

mogą byó stosowane następujące rodzaje imiennych biletów miesięcznyc] 

normalnych i ulgowych o niekontrolowanej liczbie przejazd ów g
- bilet trasowany przez przedsiębiorstwo komunikacji miej- 

sklej ważny na odcinku pomiędzy jednym miejscem pracy a 

miejscem zamieszkania nas
a/ 1 linię normalną i nocną,
b/ więcej niż jedną linię normalną i nocną,

- bilet sieciowy , ważny na wszystkie linie normalne , pośpe
szą e i nocne » granicach administracyjnych miasta*

2* Bilety miesięczne imienne / wystawione na określone osoby / normal
ne mogą nabywać » bez żadnych ograniczeń wszyscy obywatele Polski 

oraz obywatele innych państw mieszkających w Polsce*
3* Bilety miesięczne normalne na okaziciela mogą nabywać zakłady pracy 

4* Bo zakupu imiennych miesięcznych biletów pracowniczych uprawnione a\ 
na podstawie list zbiorowych?

- zakłady pracy » dla swoich pracowników
— szkoły dla pracujących , dla swoich pracowników 

5* Bo zakupu i korzystania z imiennych biletów miesięcznych szkolnych 

i socjalnych są uprawnieni? .
- studenci szkół wyższyoh oraz uczniowie dziennych szkół 

podstawowych , ponadpodstawowych i policealnych , które 

zbiorowo zakupują szkoły,
- emeryci i renciści,

6, Opłaty za przewozy na liniach pośpiesznych i nocnej stanowią 200%
ceny biletu normalnego jednorazowego*

7» Bilety miesięczne szkolne i socjalne mogą byó wydawane jako bilety? 

a/ szkolne - studentom i uczniom szkół dziennych oraz 

dzieciom uczęszczającym do przedszkoli
b/ socjalne - emerytom i rencistom / zaliczanym do
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XX lub III grupy inwalidzkiej / pobiega-* 

jących emerytury i rąnty oraz ich współ-**- 
małżonkom po spełnieniu wymogów § 3 ust*1 

pkfc .3*

8* Przy przewozach pasażerskich do miejscowości Barczewo « obsługiwanych 

linią podmiejską $ strefa miejska obowiązuje od przystanku "Podsta
wowa Szkoła Zbiorcza" do przystanku "Barczewo - rynek " i odwrotnie»

§ 5
W zakresie unormowanym niniejszą uchwałą traci moe zarzą

dzenie Kr 19 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 22 stycznią 1990 r* w ' 
sprawie opłat za przewozy âxodkami,masowej komunikacji miejskiej w 

województwie olsztyńskim / Ds*Brz*.Woj*01szt* Nr 3 f poz*60 f -m^DZtUxz 

Woj*01szt*Nr 7,poz. 134 z 1990 r* /*

x

§ 6

Uchwała wehodzi w życie z dniem 1 listopada 1990 roku 1 

podlega podaniu do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu

Pr zew od n Je żacy 

Badj 

mgr E ■yński



Załącznik do Uchwały Kr V/4Q/90

UHin QPHI
za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na 

terenie miasta Olsztyna*
i

I*ffaryfa opłat .jednorazowych za korzystanie z komunikacji miejskiej 

w granicach administracyjnych miasta Olsztyna!

Bilet

normalny 

600 zł# 

1*200 zł# 

1#200 zł*

ulgowy 

^00 zł• 

600 zł# 

600 zł*

1. Linia dzienna 

2* Linia nocna 

3* Linia piśpieszna

II* ffaryfa opłat jednorazowych za korzystanie z komunikacji aa liniach ' 
podmiejskich Olsztyna!

Bilet

normalny ulgowy
Ha liniach podmiejskich do 

miejscowi ości 8
1* Dywity ,Eaplityny„Kieźliny, 

Siewki»Klebark Mały,Wójtowa 

Rola / ogrody działkowe Ą 

Słupy,Wójtowo,Łęga jny 

2* WrocikowO,Barczewo

600 zł#1«200 zł.

900 zł#1*800 zł#

III* Parafa opłat za bilet? miesięcznei
1* Ha liniach normalnych w 

granicach admiaistracyjnych 
miastai
1/ bilet trasowany na jedną

linię normalną i nocną 31*000 zł* 23#000 zł 15*500 sł

2/ ^llealriTnf* 53.000 a «,000
, i nocną

3/ bilet sieciowy na wszystkie
linie normalne, nocną i 60*000 zł 45*000 zł 30*000 zł 
pośpieszną

szkolny iBilety 
normalny pracowniczy socjalny.

26*500 zł

4/ bilet sieciowy na okaziciela na wszystkie linie normalne 
pośpieszną

!
100*000 złnocną

5/ bilety okresowe!
kwartalne tzw* socjalne dla 
emerytów i rencistów,którym
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przysługują ulgowe bilety 
miesięcznebilet sieciowy ważny aa 
wszystkie linie normalne, 
nocne i pośpieszne * 65*000 zł

2# Ma liniach podmiejskich poza granicami admiaistrącyjnymi 
miasta podzielonych na odcinki* Bilet 

pracowniczy
40*000 zł

ulgowy/szkolny i
socjalny/ 

26#0001/ przy odległości do 10 km 
2/ przy odległościach dalszych 

powyżej 10 do 20 km
3* Bilety miesięczne są ważne również w niedzielę i święta*
IV » Inne opłata .

1/ Opłaty z przewóz bagażu, przekraczającego wymiary
40 cm x 60 cm, wózków dziecinnych, plecaków, walizek itp* 
lub psa, ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej 
opłacie normalnej za przejazd 1 osoby na danej linii*

zł

40*600 zł60,000 zł

20 cm x

2/ Przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczający 
rozmiarów ustalonych w 8st* 1, wózki dziecinne składane 
a także małe zwierzęta np* psy, koty trzymane na rękach 
nie podlegają opłacie*
Ile podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich*

3/ Dla umożliwienia dojazdu do pracowniczych ogrodów działko
wych znajdujących się poza granicami miasta, wprowadza się 
bilet miesięczny w cenie 12*000 zł, uprawniający d© prze ja-» 
zdów na trasie« 
granice miasta - ogrody*
Bilet ten jest ważny we wszystkie dni miesiąca*

4/ Opłata za przejazd bez ważnego biletu oraz za bezbiletowy 
przewóz bagażu na wszystkich liniach komunikacji miejskiej 
wynosi 40*000 zł*


