RADA MIEJSKA
N
W Olsztynie
UCHWAŁA XXXIX/455/97
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE
z dnia 12 listopada 1997 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
środkami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach (Dz. U. Nr
27 z 1988 r. poz. 195 z późn. zm.) Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co
następuje:
§ 1
W § 1 „Taryfy opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie
miasta Olsztyna” stanowiącej załącznik do uchwały Nr XVIII/199/95 Rady Miejskiej w
Olsztynie z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Olsztyna, zmienionej uchwałą Nr
XXVI/302/96 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej wprowadza się następujące zmiany:
1/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Cena biletu
„ 1. Opłata jednorazowa za korzystanie z komunikacji
miejskiej:
1/ w granicach administracyjnych miasta:
a) na liniach zwykłych
b) na linii pośpiesznej
c) na linii nocnej

normalny

ulgowy

1,20
2,40
2,40

0,60
1,20
1,20

2,00

1,00

2,80

1,40”

2/ poza granicami administracyjnymi miasta:
a)

linie podmiejskie przy odległości do 10 km
(Dywity, Kaplityny, Kieźliny, Klewki, Słupy,
Wójtowa Rola - ogrody działkowe, Wójtowo,
Łęgąjny),

b) linie podmiejskie przy odległości ponad 10
do 20 km (Wrocikowo, Barczewo)

21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cena zakupu biletu u kierowcy w autobusie jest wyższa o 40 groszy od ceny
wymienionej w ust. 1

2
31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bilety miesięczne:
Cena biletu
normalny
ulgowy
szkolny i socjalny

1/ na liniach w granicach administracyjnych
miasta:
a/ bilet trasowany na 1 linię zwykłą
i nocną
b/ bilet nietrasowany na 1 linię zwykłą i nocną
c/ bilet trasowany na więcej niż 1 linię
zwykłą i nocną
d/ bilet sieciowy na wszystkie linie;
zwykłe, nocną i pośpieszną
e/ bilet sieciowy na okaziciela na wszystkie linie:
zwykłe, nocną i pośpieszną
f/ bilety okresowe 3-miesięczne tzw. socjalne dla
emerytów i rencistow,którym przysługują
ulgowe bilety miesięczne:
- bilet sieciowy ważny na wszystkie
linie zwykłe,nocną i pośpieszną

26,00

13,00

34.00
36.00

17.00
18.00

44,00

22,00

55,00

59,00

2/ na liniach podmiejskich poza granicami
administracyjnymi miasta:
a/ przy odległości do 10 km
b/ przy odległości powyżej 10 do 20km

40.00
66.00

20,00
33,00”

4/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bilety okresowe wieloprzejazdowe ważne na okaziciela, na określone kolejne dni,
na linie zwykłe, pośpieszną i nocną, w granicach administracyjnych miasta:

-

na
na
na
na
na
na

2 kolejne dni
3 kolejne dni
5 kolejnych dni
7 kolejnych dni
10 kolejnych dni
15 kolejnych dni

normalny
6,00
8,00
14.00
16.00
20,00
28,00

5/ ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Bilety wieloprzejazdowe ważne na okaziciela na 10 przejazdów:
- normalny
10,00
5,00”
- ulgowy

ulgowy
3,00
4,00
7,00
8,00
10,00
14,00”

3

6/ w ust. 9 po kropce dodaje się zdanie drugie o następującej treści:
„Zabrania się przewozu rowerów oraz przejazdu osób we wrotkorolkach.”

7/ ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi 60 zł.”

8/ ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Opłata za bezbiletowy przewóz bagażu wynosi 24,00 zł.”

§ 2
Uchwałę wykona Zarząd Miasta Olsztyna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.1998 r.
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