
Załącznik do uchwały nr 44 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia .............. 1990r. 

CENY BILETÓW 

za przejazdy osób i bagażu środkami komunikacyjnymi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Szczecinie 

  

I. BILETY JEDNORAZOWE 

  

L.p Rodzaj biletu cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego 

1 Linie normalne w granicach 

administracyjnych miasta 

Szczecina 

    

  

  

  a. w komunikacji 

dziennej 

600,- zł 300,- zł 

    w komunikacji nocnej 1200,- zł 600,- zł 

    za przewóz bagażu w 

komunikacji dziennej 

  

600,- zł 

  

    za przewóz bagażu w 

komunikacji nocnej  

  

1200,- zł 

  

        

  

II. BILETY MIESIĘCZNE PRACOWNICZE, SZKOLNE I SOCJALNE W 

GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SZCZECINA 

  

L.p Rodzaj biletu Pracowniczy na linie 

normalne 

Szkolny i socjalny na linie 

normalne 



1 Trasowany na 1 linię 24.000,- zł 12.000,- zł 

2 Trasowany na 2 i 3 linie 42.000,- zł 21.000,- zł 

3 Sieciowy imienny 

ogólnodostępny 

  

48.000,- zł - liczyć za 80 

przejazdów 

  

30.000,- zł 

4 Sieciowy na okaziciela 

ogólnodostępny 

  

80.000,- zł - liczyć za 100 

przejazdów 

  

  

  

Uzasadnienie 

Wprowadzenie nowych opłat za bilety jednorazowe i miesięczne jest konieczne w związku ze 

znacznym wzrostem niektórych pozycji kosztów ponoszonych przez WPKM na utrzymanie 

komunikacji miejskiej - masowej na terenie miasta Szczecina. 

W szczególności dotyczy to wzrostu cen za nowy tabor i części zamiennych do niego, za 

energię elektryczną, wzrostu płac pracowników WPKM i zwiększonego podatku od funduszu 

płac. 

Spowodowało to nieprzewidziany w zatwierdzonym na bieżący rok planie WPKM wzrost 

kosztów o około 4,6 mld. zł. 

W tej sytuacji nieodzowna jest proponowana podwyżka opłat za bilety jednorazowe i 

miesięczne, która będąc kolejnym etapem regulacji cen za przejazdy pozwoli zwiększyć 

udział wpływów własnych WPKM w pokrywaniu ponoszonych kosztów.  

Ustalenie cen urzędowych za usługi lokalnego transportu zbiorowego należy zgodnie z art. 28 

ustawy z dnia 17.05.1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34 poz. 198 ) - należy do kompetencji rad gmin. 

Kierownik Wydziału 

mgr inż. Krzysztof Uwsianowski 

Wiceprezydent 

Władysław Lisewski 

  

 


