
projekt 

UCHWAŁA NR ……/……/20 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……………. 2020 r. 

 

 

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia   

18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca              

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t. j.), oraz art. 50a ust. 1 i art. 50b 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2019 r., 

poz. 2475 t. j. z późn. zm.1) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca  

2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego              

oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych  przejazdów, zmienionej: 

- Uchwałą Nr XXXV/303/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2004 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad 

korzystania ulgowych i bezpłatnych  przejazdów, 

- Uchwałą Nr XLIV/359/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2005 r.                   

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad 

korzystania z ulgowych i bezpłatnych  przejazdów, 

- Uchwałą Nr XXVII/278/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 maja 2008 r.                 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad 

korzystania z  ulgowych i bezpłatnych  przejazdów, 

- Uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011 r.                        

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 

18 czerwca  2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego oraz zasad korzystania z  ulgowych i bezpłatnych przejazdów, 

- Uchwałą Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja               

2011 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie 

z dnia 18 czerwca  2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych  przejazdów, 

- Uchwałą Nr XV/165/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016 r.                     

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia   

18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, 

wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1495, poz. 2493,             

w Dz. U. z 2020 r., poz. 400, poz. 462. 



 

1) § 1 pkt. 3 lit. „a” otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„bilet okresowy 30-dniowy normalny – 84,00 złote,” 

 

2) § 1 pkt. 3 lit. „b” otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„bilet okresowy 30-dniowy ulgowy – 42,00 złote,” 

3) § 1 pkt. 5 lit. „c” otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 

uzasadnionej przyczyny – stanowi 4-krotność biletu okresowego 30-dniowego normalnego;” 

 

4) § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Za ważny bilet okresowy 30-dniowy uważa się kartę e-bilet wydaną i spersonalizowaną 

przez ZKM posiadającą następujące cechy: numer identyfikacyjny karty, imię i nazwisko, 

aktualne zdjęcie, obowiązujący szablon graficzny, wbudowany moduł odczytu danych.” 

 

5) § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Anulowanie opłaty dodatkowej za przejazd bez zapomnianego w dniu kontroli, imiennego 

biletu okresowego 30-dniowego lub za nie posiadanie przy sobie podczas kontroli uprawnień 

do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, może nastąpić w przypadku zgłoszenia się                        

do siedziby ZKM Sochaczew w ciągu trzech dni roboczych od daty wystawienia wezwania 

do zapłaty – po okazaniu w/w dokumentów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej.” 

 

 § 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

 

 

§ 3. Niniejsza Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 
 

Niniejsza Uchwała zakłada wycofanie z zakresu usług przewozowych lokalnego 

transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Sochaczew, a także na terenie gmin,                       

z którymi Gmina Miasto Sochaczew podjęła współdziałanie w zakresie wykonywania zadań 

lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła w tej sprawie stosowne porozumienia – biletu 

miesięcznego (z podziałem na normalny i ulgowy) oraz wprowadzenie w jego miejsce biletu 

okresowego 30-dniowego (z podziałem na normalny i ulgowy). Powyższe następuje                        

z zachowaniem wysokości dotychczasowych cen tj.: 

- bilet okresowy 30-dniowy normalny – 84,00 złote; 

- bilet okresowy 30-dniowy ulgowy – 42,00 złote. 

 

Podjęcie niniejszej zmiany podyktowane jest wyposażeniem przez ZKM Sochaczew 

stanowiska sprzedaży i personalizacji biletu okresowego oraz 2 biletomatów stacjonarnych               

w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sochaczew projektu pn. „Sochaczewski Eko-

bus” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowisko 

sprzedaży i personalizacji biletu okresowego zastąpi sprzedaż biletów miesięcznych w 

dotychczasowej tradycyjnej formie. Pasażerowie miejskiej komunikacji autobusowej będą 

mogli nabyć w siedzibie ZKM bilet okresowy 30-dniowy w formie karty e-bilet zawierającej 

zabezpieczone dane pasażera i wymiar zakupionej usługi. Natomiast 2 biletomaty stacjonarne 

zlokalizowane na Placu Kościuszki i na placu przed dworcem PKP, jak i również samo 

stanowisko w siedzibie ZKM umożliwiają doładowanie kart, czy też sprawdzenie zapisanych 

danych. Jest to elastyczna dla pasażerów forma okresowego korzystania z miejskiej 

komunikacji autobusowej. Nowowprowadzany bilet można nabyć w dowolnym terminie 

stosownie do potrzeb klienta, które nie ograniczają się do dotychczasowych sztywnych ram 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego jakie obowiązywały w kontekście wycofywanych 

biletów miesięcznych. 

 

W związku z powyższym przygotowana została stosowna Uchwała zmieniająca Uchwałę 

Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca  2002 r. w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z  

ulgowych i bezpłatnych przejazdów poprzez wycofanie biletu miesięcznego i wprowadzenie 

w jego miejsce biletu okresowego 30-dniowego. 

 

 

 

 

 


