
Uchwała Nr XXXIV/776/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74; Nr 58 poz. 261; Nr 106 
poz. 496; Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 106 poz. 679; Nr 107 poz. 686; Nr 113 poz. 734; Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155 
poz. 1014; Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306; Nr 48 poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 
1041) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27 poz. 195, z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1991 r. Nr 100 
poz. 442; z 1993 r. Nr 11 poz. 50; z 1994 r. Nr 111 poz. 536; z 1996 r. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 54 poz. 348, Nr 160 poz. 1085; z 1998 
r. Nr 106 poz  668; z 2000 r. Nr 12 poz.136) oraz art. 34 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 
2000 r. Nr 50 poz. 601) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transporu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie 
sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. (Dz.U. z 
1999 r. Nr 38 poz. 376). 

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/582/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 4 października 1993 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2001 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/776/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 grudnia 2000 r.

Opłata za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie od dnia 
1.02.2001 r.

I.  Bilety jednorazowe – czasowe

Rodzaj biletu Normalny [zł] Ulgowy [zł]

Bilet na linie zwykłe z możliwością przesiadek ważny 
od momentu skasowania w czasie do 20 min.

1,70 0,85

Bilet na linie zwykłe z możliwością przesiadek ważny 
od momentu skasowania w czasie do 60 min.

2,60 1,30

Bilet na linie zwykłe z możliwością przesiadek ważny 
od momentu skasowania w czasie do 120 min.

3,40 1,70



Bilet na linie pospieszne z możliwością przesiadek 
ważny od momentu skasowania w czasie do 20 minut

3,40 1,70

Bilet na linie pospieszne z możliwością przesiadek 
ważny od momentu skasowania w czasie do 60 minut

5,20 2,60

Bilet na linie pospieszne z możliwością przesiadek 
ważny od momentu skasowania w czasie do 120 minut 
i nocnych

7,00 3,50

II.  Bilety okresowe 

Okres ważności biletów Normalny [zł] Ulgowe

[zł]

Socjalne

[zł]

Bilety ważne w okresie 24 godzin – na 
okaziciela

8,60 4,30 ---

Bilety miesięczne ważne na 1 linię zwykłą, 
imienne

47,00 23,50 18,80

Bilety miesięczne ważne na wszystkie linie 
zwykłe, imienne

66,00 33,00 26,40

Bilety miesięczne ważne na 1 linię zwykłą i 
pospieszną, imienne

74,00 37,00 29,00

Bilety miesięczne ważne na wszystkie linie 
zwykłe, pospieszne i nocne, imienne

110,00 55,00 44,00

Bilety miesięczne ważne na wszystkie linie 
zwykłe, pospieszne i nocne na okaziciela

123,00 --- ---

Bilety trzymiesięczne ważne na 1 linię zwykłą, 
imienne

131,00 65,50 52,00

Bilety trzymiesięczne ważne na wszystkie linie 
zwykłe, imienne

186,00 93,00 74,50

Bilety trzymiesięczne ważne na 1 linię zwykłą i 
pospieszną, imienne

207,00 103,50 83,00

Bilety trzymiesięczne ważne na wszystkie linie 
zwykłe, pospieszne i nocne, imienne

310,00 155,00 124,00

III.  Karnety 10-przejazdowe z upustem

Rodzaj biletu Normalny

[zł]

Ulgowe

[zł]



Na linie zwykłe tramwajowe lub autobusowe z 
możliwością przesiadek ważny od momentu 
skasowania w czasie do 20 minut

15,30 7,65

Na linie zwykłe tramwajowe lub autobusowe z 
możliwością przesiadek ważny od momentu 
skasowania w czasie do 60 minut

23,40 11,70

Na linie pośpieszne z możliwością przesiadek 
ważny od momentu skasowania w czasie do 20 
minut

30,60 15,30

Na linie pośpieszne z możliwością przesiadek 
ważny od momentu skasowania w czasie do 60 
minut

46,80 23,40

IV.  Opłata za bagaż

Cena biletu za bagaż podlegający opłacie odpowiada normalnej opłacie osobowej stosownie do rodzaju linii.

V.  Dopłaty i opłata manipulacyjna

1. Dopłata do biletu miesięcznego uprawniająca do przewozu bagażu niezależnie od 
posiadanego biletu osobowego - 23,50 zł. 

2. Dopłata do biletu nabywanego u kierującego pojazdem - 0,20 zł. 
3. Dopłata do biletu miesięcznego wystawionego na linie zwykłe w przypadku 

korzystania z linii pośpiesznej wynosi: 

• normalna - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie 
jak za bilet normalny), 

• ulgowa - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie 
jak za bilet ulgowy). 

4. Opłata manipulacyjna przy zwrocie zakupionego znaczka do biletu miesięcznego w 
terminie do 5-ciu dni od daty jego nabycia - 10 % jego wartości. 

VI.  Opłaty dodatkowe
W razie stwierdzenia braku ważnego biletu podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych (opłata za przejazd) oraz 
opłaty dodatkowej.
Opłata dodatkowa wynosi:

1. osobowa:
- uiszczona u kontrolera lub w kasie w terminie do 7 dni - 75,00 zł,
- uiszczona w terminie późniejszym - 107,00 zł. 

2. bagażowa:
- uiszczona u kontrolera lub w kasie w terminie do7 dni - 30,00 zł,
- uiszczona w terminie późniejszym - 43,00 zł. 

3. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny - 321,00 zł. 


