
Uchwała Nr VI/44/90 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 28 września 1990r. 

W sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

świadczonego przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczecinie na 

obszarze miasta Szczecina 

Na podstawie art. 18 ust. 3 a ustawy z dnia 26.02.1982r. o cenach 

( Dz. U. z 1986r. Nr 27, poz. 195, zmiana Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 ) 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala: 

§ 1. 

1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

świadczonego przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w 

Szczecinie, jak w załączniku do uchwały.  

1. Ceny za usługi przewozowe są jednolite przy przewozach tramwajami i autobusami.  

§ 2. 

1. Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:  

a. posłowie na Sejm i senatorowie RP  

b. radni Rady Miejskiej w Szczecinie  

c. pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i członkowie ich rodzin w zakresie 

ustalonym w układzie zbiorowym pracy  

d. inwalidzi wojenni i wojskowi  

e. inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej i ich przewodnicy  

f. ociemniali i ich przewodnicy  

g. osoby, które ukończyły 75 lat życia  

h. dzieci do lat 4  

i. umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia sierżanta  

j. umundurowani żołnierze zasadniczej służby wojskowej do stopnia sierżanta  

k. uczniowie szkół specjalnych /dzieci upośledzone i ich opiekunowie/  

2. Do przejazdów na podstawie jednorazowych biletów ulgowych uprawnieni są:  

a. uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych  

b. studenci szkół wyższych odbywający dzienne studia stacjonarne  

c. dzieci od 4 do 7 lat  

d. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkoły wskutek 

choroby lub niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

właściwy organ  



e. emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy za okazaniem odpowiedniego 

dowodu np. aktualnego odcinka renty łącznie z dowodem osobistym oraz 

współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatek rodzinny  

f. kombatanci za okazaniem odpowiedniego dokumentu  

§ 3. 

1. Z biletów miesięcznych trasowanych pracowniczych korzystać mogą pracownicy 

posiadający ubezpieczenie społeczne  

2. Bilet sieciowy miesięczny pracowniczy i na okaziciela jest biletem ogólnodostępnym  

3. Z biletów miesięcznych szkolnych korzystać mogą studenci szkół wyższych 

odbywający dzienne studia stacjonarne oraz uczniowie dziennych szkół 

podstawowych, ponadpostawowych i policealnych  

4. Do korzystania z biletów miesięcznych socjalnych uprawnieni są emeryci i renciści 

nie pozostający w stosunku pracy oraz dzieci dojeżdżające do przedszkoli  

5. Bilety miesięczne o niekontrolowanej ilości przejazdów ważne są w dni powszednie, 

niedziele i święta oraz w nocy  

6. Bilet miesięczny trasowany uprawnia do przejazdu wyznaczoną /najkrótszą/ trasą od 

miejsca zamieszkania do jednego miejsca pracy lub nauki.  

Zasada ta nie dotyczy emerytów i rencistów 

§ 4. 

Opłata za przejazd liniami pośpiesznymi podwyższona jest o 100% w stosunku do cen za 

przejazdy liniami normalnymi. 

§ 5. 

Cena specjalna za przejazd osoby bądź przewóz bagażu bez ważnego biletu wynosi 50.000 zł.  

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.10.1990r. po uprzednim ogłoszeniu przez 

rozplakatowanie cenników w tramwajach i autobusach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Szczecinie a także po podaniu komunikatu w lokalnej prasie.  

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

 


