
UGHWAŁANRvl/3t/o3,..]
RADyMIEJ§K|EJWczEcHowcAcH_DzleozlćncH 

., , , ,, j--,;,,. ,
z dnia 28 stycznia 2003 r. j, 

,:,.;.., 
:

ir "iv 
ŚP?twie riffiteniifi§en ur{.olry_cn ..1.1*n'lneryo.zowe tokalnąo transpońu zbiorowąowykonywane pzez zatłao-rror.""lo - iEalrd;"'"o KomunikacjiMiejskiej , ,

w Czechowicach_Dziedżicach. ".' .;Ę,,i: ,, 
"--"'-

. .Na pod§awie ań. 
i::';1J§j;.*,11.§;2 ĘT 15.:!, 40.us1 1.ań. 41 usł.l ań.42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 9 saqo_r$zie gminnym p.]u. ;;óólr:ili;i, ;;r. ijói,libz..zm./, ań. 8u§, 1ustawYzdnia5liPca2001 roónach'./DrltŃr9rp;..ioso|Ńź.zm.),art.4ustlustawyz

dnia 20 liPca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych'i niónorycrr innych aktów prawnych @z.U.Nr 62, poz. 717 z późn.zm.fpo zasięgnń.iu opńiiiniiii6"'.J*"aowych ,- ]. | ] -, ' ]. .:!r

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala, co następuje:

§ 1 ,, 1.1, 
: 

..,:.|

tŚtala się cenY uzędowe.'?.usługi p.lzewoz9,_!9.]99|r99 transpońu zbiorowego śłiadczone pzez
3kł'd .Bu9z_et9wY-PzedsiębiorrtńJx"rrnikacji Miejskiej w Czbchowicach-Dziedzicactrrvrysokościach określonycń w zaĘczniku nr t. oo .i?,i"iśiij JJń*ły.,,,,, ., ii:: ", : -

§2
tĘrarnienia do ulg i bezpłatnych pzejazdów w
:1rjry:r' T ! p.7ez 

. 
Pzedsiębiorstwó xóm un ika cj i

§=l9r,." rodzajów dokumentów po§łiadczającyc'ń
rre.lszej uchwały.

.śjog$..h lokalnąo transponu zbiorowego
Miejskiej w Czeńowicań-bziedzicach oraz
te uprawnienia zawiera zaĘcznik nr 2. do

. .. ,,. ,. ': -.:':.;:'§3

ffir#§,il.:*:'u do pu bt icznej wiadomŃci w sposób nry czajońffi uł'*reńie Gń iny

§4 ] - 
" ,,

i:.:

ilm* moc Uchwała Nr XL|V/360/2001 z dnia 20 listopada 2001 r.r, ,p*i. ustalenia ce" ";ł;D tdugi PŻewozowe to.kalnąo transpóńu zbiorowąo_Óion'y".n ąo przez ?;1l<W Budżetowy _fucr*siębiorstwo Komunirac;i MĘiińii.ió.".ł,oulicach-Dziedzicach.

uówaly powfeza się Burmi§zołi Czechowi c-Oziedzic.

wchodzi w Ęcte
ńła Sląskiąo.

§8
po upływie cztemasitu dni od dnia jej ogńoszenia w Dzienniku uzędowym



ZaĘccnik Nr 1 . .' .

i:H,'lnH'-i:iJ'§.]J3*;*#i-Dziedzicach
z dnia 28 sĘcłnia 20O3 r.

ss
CENY URZĘDOWE ZA USŁUG| PRZEWOZOWE

oBoWlĄlUJĄcE NA LtNlAcH AUToBUsoWYcH PRzEDstĘBloRsTWA
KoM U Nl KAcJl MIEJSKI EJ W czEcHoWlcAcH-DzlEDżcAcH

1. B|LET JEDNoMZoWY zA PRZEWÓZ oSÓB,PsA oRAz BAGAŻU,
KTóREGo \^^rMlARy pMEKMczAJĄ 2ox4ox6ócnl iprión KA ZEsTELAżEM.

lSTREFA czAsoWA /od 0 - 20 min.l Bilet normalny Bilet ulgowy
2.20- zł.

||.STREFA CZASOWA lod21- 40 min./ 2,50 zł.

1,10- ldotyczy wyĘcznie osób/

1,25 zł. i

2. B|LET JEDNOMZOWYZA PRZEWÓZ OSOB,PSA ORAZ BAGAŻU
tfiÓREGo WYM|ARY PRZEKMCZAJĄ2OX4oX6OCM l PLECAKA zE SZTELAŻEM
zAKUPloNEGo W AUToBUslE U KlERoWcY.

!ill STREFA cZAsoWA biletnormalny - 3zł.
bilet normalny _ 3.- zł.

bilet ulgowy _ 1,50 zł,
bilet ulgowy - 1,50 zł

Bilet normalny Bilet ulgowy
20.zł. 10 zł.

4. B|LET MlESlĘcZNY,oGoLNoDosTĘPNY ]MIENNY l NA
oKAzlclEl-A NoRMALNY l ULGoWY

_łla wszystkie linie autobusowe
r obrębie miasta z wyj.sołectw 5,5. zł 27,50 zł.
irnia§a Bielsko-Biała

oGóLNoDosTĘPNY oGóLNoDosTĘPNYlMlĘNNY NA oKAzlclEt_A
NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY

58. zł. 29 zł-

-nn wszystkie linie autobusowe 59. zł. 29,50 zł. 62.zł. 31 zł.

§- BILET szKoLNY,Ml EstĘczNY |MIENNY DLA STUDENTÓW
sTUDloW DzlENNYcH l UczNloW DztENNYcH szKoŁ PoDsTAWoU\tYcH,
PONADPODSTAWOWYCH l POLICEALNYCH /NA PODSTAWIE WAŻNEJ
LEGlwMAcJ!/

nwszystkie linie autobusowe - 20 zł.
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ZaĘcznik nr 2
do Uchwaly Nr Vl/31/03
Rady Miejskiej w Czechołicach-Dziedzicach
z dnia 28 styr:nia 20O3 r.

';{--Łi
UPRAWNIENIA Do ULG t PRzEJAzDÓw eEzpŁArNYcH

W ŚRODKACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZB|OROWEGO
ylfYKoNYWANEGo PNzEz

PRzEDslĘBloRsTWo KoMUNlKAcJl MlEJsK|EJ
W czEcHowlcAcHozlEDzlcAcH

ORAZ OKREŚLENIE RODZAJÓW OOXUIVIENTOW
PoŚWnDczAJĄcYcH TE UPRAWN! EN|A

1.Do konystania z bezpłatnych pzeiazdów są uprawnaeni:
- dzieci pżed ukończeniem 4lat / na podSawie oświadczenia osoby opiekującej się nim
w czasie podróżyl

- osoby któie ukończy§ 70 lat życia tna podstawie dokumentu tożsamości
potwierdzającego wiek.

- inwalidzi wojenni i wojskowi / na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub
wojskowego/

_ radni Rady Miejskiejw Czechowicach-Dziedzicach, pzewodniczący zaządów osiedli,
i sołtysi. /na podstawie legitymacji./

_ radni powiatowi iwojewódzcy zamieszkali na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
/na podstawie legitymacji./

-osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie
/ na podstawie wypisu z treści ozeczenia lekaza-ozecznika ZUS/

- dzieci i młodzież szkolna od lat 6 do 18 nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek
choroby lub niepełnosprawności / na podstawie dokumentów stwierdzających faK
inwalidztwa lub niepełnosprawności/

- honorowidawcy krwi, posiadający legitymację"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
l stopnia

- osoby u których sfiłierdzono częściową lub całkowitą utratę razroku wrazz przewodnikiem
(inna osoba lub piespzewodnik) na podstawie legitymacji Polskiąo Związku
Niewidomych

2. Do kozystania z jednorazowych i miesięcznych biletów ulgowych są uprawnieni:
- studenci szkoł wyższych /do ukończenia 26latl i uczniowie szkół

podstawowych, ponad pod§awowych i policealnych /na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej/

- dzieci od 4 do 7laI l na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej
się nim w czasie podróży.

- emeryci i renciści oraz współmałżonkowie na Kórych emeryci
i renciści otzymują dodatki rodzinne, pzed ukończeniem 70 lat życia / na podstawie
za§łiadczeń wydanych pzez odpowiednie oĘany.

- kombatanci /na podstawie ważnych legitymacji lub zaśłiadczeń o uprawnieniach
kombatanckich/
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