
UCHWAŁA NR XLII/799/17
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XXXV/601/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym

Na podstawie art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1954,  z 2017 r. poz. 60, 730) 
i art. 34 a ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1983) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XXXV/601/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia  
opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym, zmienionej Uchwałą Rady Miasta 
Olsztyna Nr XXXVI/624/17 z dnia 31.05.2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym 
obowiązują następujące opłaty:

Rodzaj biletu Cena za bilet (zł)
I.Bilety jednorazowe (na okaziciela): normalny ulgowy

50%
ulgowy

98%
1 jednoliniowy 3,00 1,50 -
2 30-minutowy 3,00 1,50 -
3 45-minutowy 3,60 1,80 -
4 90-minutowy 4,80 2,40 -
II.Bilet wielokrotnego kasowania lub zarejestrowania (na 
okaziciela):

normalny ulgowy

1 10-przejazdowe 29,00 14,50 -
III.Bilety okresowe jednokrotnego kasowania lub 
zarejestrowania (wieloprzejazdowe), na określone kolejne dni 
(na okaziciela)

normalny ulgowy

1 24-godzinny 10,00 5,00 -
2 3-dobowy 20,00 10,00 -
IV.Bilety okresowe miesięczne i 30-dniowe
1 miesięczny imienny 80,00 40,00 1,60
2 30 – dniowy imienny 80,00 40,00 1,60
3 miesięczny na okaziciela 130,00 65,00 2,60
4 30 – dniowy na okaziciela 130,00 65,00 2,60
5 miesięczny imienny dużej rodziny - 120,00 -
6 3-miesięczny 240,00 120,00 4,80
7 roczny (na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych) 960,00 480,00 19,20

2. § 4 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) miesięczny, 30 – dniowy, 3-miesięczny oraz roczny zapisany na Olsztyńskiej Karcie Miejskiej, zgodny 

z cennikiem, okresem ważności oraz przysługującymi ulgami.”.
3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Imienne bilety miesięczne, 30-dniowe, 3-miesięczne, roczne oraz bilety okresowe jednokrotnego 
kasowania (zarejestrowania) uprawniają do niekontrolowanej liczby przejazdów.”.

4. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bilet miesięczny, 3-miesięczny i roczny ważny jest we wszystkie dni miesiąca, na który został 

wykupiony, a w przypadku zakupu w trakcie miesiąca, od momentu zakupu.”.
5. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bilety jednorazowe, 10-przejazdowe i okresowe jednokrotnego kasowania są sprzedawane w formie 
papierowej lub elektronicznej, bilety miesięczne, 30-dniowe, 3-miesięczne i roczne sprzedawane są w formie 
elektronicznej. Bilet miesięczny i 30-dniowy na okaziciela może być sprzedawany w formie papierowej 
w stacjonarnych automatach biletowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, lecz nie wcześniej niż od 1.01.2018 r.

 
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Halina Ciunel
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