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UCHWAŁA NR XXXII/495/20
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa
oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz.713 i 1378), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1944) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 8) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Wysokość cen biletów jednorazowych, biletów czasowych oraz biletów okresowych za przejazd
pojazdami zbiorowego transportu publicznego w ramach gminnych przewozów pasażerskich oraz przewóz
bagażu określa § 4 uchwały.
2. Ceny biletów, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
3. Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych.
4. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) pojazd – pojazd, którym wykonywane są gminne przewozy pasażerskie;
2) bilet – dokument przejazdu lub dokument przewozu.
§ 2.1. Ceny biletów ulgowych oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów określa § 6 uchwały.
2. Określenie uprawnień, o których mowa w ust. 1, nie narusza uprawnień do przejazdów bezpłatnych
i ulgowych wynikających z odrębnych przepisów.
§ 3.1. Do strefy miejskiej objętej komunikacją miejską zalicza się obszar w granicach administracyjnych
miasta Nysa.
2. Do strefy gminnej objętej komunikacją miejską zalicza się miejscowości poza miastem Nysa znajdujące
się na obszarze Gminy Nysa.
3. Do strefy pozagminnej objętej komunikacją miejską zalicza się miejscowości nienależące do Gminy
Nysa, do których kursują autobusy komunikacji miejskiej w ramach porozumień międzygminnych.
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§ 4.1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych:
Lp.

Rodzaj i nazwa biletu

1

2
Bilet jednorazowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***,
uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę
na liniach komunikacyjnych w jednej strefie
Bilet jednorazowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***,
uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę
na liniach komunikacyjnych w dwóch strefach
Bilet jednorazowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***,
uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę
na liniach komunikacyjnych w trzech strefach
Bilet jednorazowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***,
uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę
na nocnej linii komunikacyjnej w jednej strefie
Bilet jednorazowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***,
uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę
na nocnej linii komunikacyjnej w dwóch strefach

1

2

3

4

5

Cena w zł za jednorazowy
przejazd jednej osoby
ulgowa
normalna
50%
3
4
3,00

1,50

3,60

1,80

4,80

2,40

3,20

1,60

3,80

1,90

2. Ustala się następujące ceny biletów czasowych:
Lp.

Rodzaj i nazwa biletu

1

2
Bilet 3 godzinny, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***, obowiązujący na terenie strefy miejskiej i gminnej
i uprawniający do przejazdu jednej osoby na liniach
komunikacyjnych, ważny 3 godziny od momentu skasowania
Bilet jednodniowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***, obowiązujący na terenie strefy miejskiej i gminnej
i uprawniający do przejazdu jednej osoby na liniach
komunikacyjnych, ważny w dniu jego skasowania do godz. 24:00
Bilet 7 dniowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej*** obowiązujący w jednej strefie uprawniający
do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach
komunikacyjnych, jednej osoby, przez 7 kolejnych pełnych
okresów dobowych liczonych od momentu skasowania na bilecie;
bilet 7 dniowy kasuje się tylko raz
Bilet 7 dniowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej*** obowiązujący w dwóch strefach komunikacyjnych
uprawniający do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich
liniach komunikacyjnych, jednej osoby, przez 7 kolejnych
pełnych okresów dobowych liczonych od momentu skasowania
na bilecie; bilet 7 dniowy kasuje się tylko raz

1

2

3

4

Cena w zł za przejazd jednej
osoby
ulgowa
normalna
50%
3
4
3,60

1,80

8,00

4,00

30,00

15,00

36,00

18,00
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Bilet weekendowy, w tym e-bilet wykupiony w ramach aplikacji
mobilnej***, obowiązujący na terenie strefy miejskiej i gminnej
i uprawniający do przejazdu jednej osoby na liniach
komunikacyjnych, ważny (od momentu skasowania) od piątku
od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 23:59

5
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10,00

5,00

3. Ceny biletów jednorazowego przejazdu, o których mowa w ust. 1, zakupione u kierowcy
podwyższa się o 1/15 ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego.
4. Ustala się następujące ceny biletów okresowych:
Cena w zł
Lp.

Rodzaj i nazwa biletu

1

2
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – zwykły uprawniający jedną
osobę do 46 przejazdów miesięcznie na liniach komunikacyjnych
w jednej strefie, ważny od poniedziałku do soboty*
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – zwykły uprawniający jedną
osobę do 46 przejazdów miesięcznie na liniach komunikacyjnych
w dwóch strefach, ważny od poniedziałku do soboty*
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – zwykły uprawniający jedną
osobę do 46 przejazdów miesięcznie na liniach komunikacyjnych
w trzech strefach, ważny od poniedziałku do soboty*
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – zwykły bez limitu
przejazdów na liniach komunikacyjnych w jednej strefie, ważny
we wszystkie dni miesiąca*
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – zwykły bez limitu
przejazdów na liniach komunikacyjnych w dwóch strefach, ważny
we wszystkie dni miesiąca*
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – zwykły bez limitu
przejazdów na liniach komunikacyjnych w trzech strefach, ważny
we wszystkie dni miesiąca*
Bilet elektroniczny miesięczny na okaziciela – zwykły bez limitu
przejazdów na liniach komunikacyjnych w jednej strefie, ważny
we wszystkie dni miesiąca**
Bilet elektroniczny miesięczny na okaziciela – zwykły bez limitu
przejazdów na liniach komunikacyjnych w dwóch strefach, ważny
we wszystkie dni miesiąca*
Bilet elektroniczny miesięczny na okaziciela – zwykły bez limitu
przejazdów na liniach komunikacyjnych w trzech strefach, ważny
we wszystkie dni miesiąca**
Bilet elektroniczny semestralny imienny – 5 miesięczny w tym
e-bilet***na wszystkie linie, uprawniający wskazaną na bilecie
osobę do korzystania z przejazdów przez okres pięciu miesięcy
liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego
odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby
takiego nie było do ostatniego dnia tego miesiąca w jednej strefie
komunikacyjnej we wszystkie dni miesiąca
Bilet elektroniczny semestralny imienny – 5 miesięczny w tym
e-bilet***na wszystkie linie, uprawniający wskazaną na bilecie
osobę do korzystania z przejazdów przez okres czterech miesięcy
liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego
odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby
takiego nie było do ostatniego dnia tego miesiąca w dwóch
strefach komunikacyjnych we wszystkie dni miesiąca

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

3

ulgowa
50 %
4

90,00

45,00

100,00

50,00

140,00

70,00

120,00

60,00

130,00

65,00

170,00

85,00

136,00

68,00

166,00

84,00

200,00

100,00

400,00

200,00

450,00

225,00

normalna
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Bilet elektroniczny semestralny imienny – 5 miesięczny w tym
e-bilet *** na wszystkie linie, uprawniający wskazaną na bilecie
osobę do korzystania z przejazdów przez okres pięciu miesięcy
liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego
odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby
takiego nie było do ostatniego dnia tego miesiąca w trzech
strefach komunikacyjnych we wszystkie dni miesiąca
Bilet elektroniczny miesięczny imienny – szkolny, bez limitu
przejazdów uprawniający uczniów dojeżdżających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Nysa do przejazdów na liniach
komunikacyjnych w trzech strefach, ważny z legitymacją szkolną
oraz paragonem fiskalnym lub potwierdzeniem w formie
elektronicznej przyjętej do stosowania u przewoźnika lub operatora

12

13
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520,00

260,00

12,00

* Bilet elektroniczny miesięczny imienny zwykły jest ważny wraz z paragonem fiskalnym lub
potwierdzeniem w formie elektronicznej przyjętej do stosowania u przewoźnika lub operatora oraz
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
** Bilet elektroniczny miesięczny imienny zwykły jest ważny wraz z paragonem fiskalnym lub
potwierdzeniem w formie elektronicznej przyjętej do stosowania u przewoźnika lub Operatora oraz
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
*** E-bilety są ważne wraz z potwierdzeniem w formie elektronicznej przyjętej do stosowania
u przewoźnika lub operatora oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Ustala się następujące wysokości opłat za przewóz bagażu:
1
2

Opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość)
przekracza 120 cm odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie
ze stawkami określonymi w ust. 1, za wyjątkiem wózka dziecięcego.
Opłata za przewóz psa odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie
ze stawkami określonymi w ust. 1.

§ 5.1. Ustala się następujący sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej:
Lp.

Wyszczególnienie

1

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu
przewozu (biletu).

2

3

4
5

Sposób ustalenia opłaty
dodatkowej
85-krotność ceny najtańszego
biletu jednorazowego przejazdu
- normalnego
70-krotność ceny najtańszego
biletu jednorazowego przejazdu
- normalnego
20-krotność ceny najtańszego
biletu jednorazowego przejazdu
- normalnego

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy
i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka
transportowego:
1) zwierząt i rzeczy, za przewóz których niniejsza uchwała
przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu
2) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych
do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych
warunków
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania 150-krotność ceny najtańszego
lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny
biletu jednorazowego przejazdu
- normalnego
Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub 3-krotność ceny najtańszego
umorzeniem opłaty dodatkowej
biletu jednorazowego przejazdu
- normalnego
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2. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, najdalej w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty
dodatkowej obniża się do 30 krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu – normalnego.
3. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu,
uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pobrana zostanie opłata manipulacyjna, o której mowa
w ust. 1 pkt 5, natomiast opłata wymieniona w ust. 1 pkt 1-2 podlega umorzeniu.
4. W razie udokumentowania przez podróżnego ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu stosuje
się przepis ust. 3.
§ 6.1. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
Lp.
1.

Określenie grupy uprawnionych
Uczniowie szkół podstawowych,
szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych
Emeryci i renciści

Jednorazowy, miesięczny
– ulga 50%

Honorowi krwiodawcy I stopnia

Jednorazowy, miesięczny
– ulga 50%

2.
3.

Określenie rodzaju biletu
ulgowego/wysokość ulgi

Jednorazowy, miesięczny
– ulga 50%

Dokumenty poświadczające
uprawnienie do korzystania
z przejazdów bezpłatnych
Aktualna legitymacja szkolna
Dowód osobisty lub inny
dokument stwierdzający
tożsamość i legitymacja rencisty
lub emeryta
Legitymacja honorowego dawcy
krwi I stopnia

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Dokumenty poświadczające
uprawnienie do korzystania
z przejazdów bezpłatnych
Inwalidzi I grupy i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Dokumenty potwierdzające
i ich pełnoletni opiekun wskazany w trakcie przejazdu
inwalidztwo lub stopień
niepełnosprawności oraz dowód
tożsamości
Osoby niewidome oraz ociemniałe i ich przewodnik – osoba która Dokumenty potwierdzające
ukończyła 13 lat wskazana w trakcie przejazdu lub pies przewodnik
inwalidztwo lub stopień
niepełnosprawności oraz dowód
tożsamości
Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 25 roku życia i ich Dokument stwierdzający
pełnoletni opiekun wskazany w trakcie przejazdu, na przejazd od niepełnosprawność oraz tożsamość
miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i z powrotem
Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Dowód osobisty lub inny
dokument stwierdzający
tożsamość
Pełnoletni opiekun dziecka niepełnosprawnego w wieku Dowód osobisty lub inny
do 25 roku życia
dokument stwierdzający
tożsamość i dokument
potwierdzający niepełnosprawność
dziecka, (bilet elektroniczny
miesięczny na 46 przejazdów do
wykorzystania jadąc po dziecko
lub po jego odwiezieniu)
Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Dokument stwierdzający wiek
dziecka
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej pełniący służbę
Legitymacja służbowa
Określenie grupy uprawnionych
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Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
w przypadku zorganizowanych przejazdów pod nadzorem opiekuna,
związanych z celami edukacyjno-wychowawczymi realizowanymi
w ramach obowiązku szkolnego oraz opiekun sprawujący nadzór
w czasie przejazdu
Osoby będące działaczami opozycji antykomunistycznej
oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
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Lista osób potwierdzona przez
dyrektora placówki

Legitymacja osoby
represjonowanej wydana przez
Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób
Represjonowanych

3. W przypadku, gdy w gminie bezpłatny transport dzieci wynikający z ustawy o systemie oświaty
odbywać się będzie środkami lokalnego transportu komunikacji miejskiej, przewoźnik wydawać będzie bilety
wolnej jazdy na dojazd z miejsca zameldowania do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, do szkoły w obwodzie oraz
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Wniosek w tej sprawie składa u przewoźnika dyrektor
właściwej jednostki.
4. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów za przejazd środkami miejskiego transportu
zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej dla osób korzystających z przejazdów w dniu obchodów
Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.: 22 września każdego roku, posiadających w trakcie przejazdu prawo
jazdy kategorii B potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz dowód rejestracyjny
samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jednej osoby.
§ 7.1. Wprowadza się bezpłatną linię komunikacyjną oznaczoną literą „E” na terenie miasta Nysa relacji
Nysa Centrum Przesiadkowe ul. Racławicka – Vendo Park ul. Piłsudskiego.
2. Do bezpłatnych przejazdów w ramach linii wskazanej w ust. 1 uprawnieni są wszyscy pasażerowie
korzystający z linii „E” na trasie ul. Racławicka – Kolejowa – Wrocławska – Rynek – Celna – Prudnicka –
Piłsudskiego i z powrotem.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 9. Traci moc uchwała nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących
w ramach porozumień międzygminnych (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2892, z 2016 r. poz. 1133, z 2017 r.
poz. 1668 i 2034, z 2018 r. poz. 2725 oraz z 2020 r. poz. 3038).
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady
Paweł Nakonieczny

