
UCHWAŁA NR XLIII/570/12
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia 
cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych 

w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które 
przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.). 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050, z późn. zm.), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn. zm.) oraz 
art. 14a ust. 3 i 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. punkt IV 
otrzymuje brzmienie: 

„ IV. Opłata dodatkowa 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ [ZŁ] Lp. POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ 

podstawowa obniżona 
o 50%1

obniżona 
o 30%2

1. przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu 
uprawniającego do przejazdu bezpłatnego 

240,00 120,00 - 

2. przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego 
uprawnienie do przejazdu ulgowego 

150,00 - 105,00 

3. naruszenie przepisów 
o przewozie rzeczy i zwierząt 

150,00 - 105,00 

4. spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego 
bez uzasadnionej przyczyny 

500,00 - 

1 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolującego lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia 
wezwania do zapłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 1 zostanie obniżona o 50%. 
2 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolującego lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia 
wezwania do zapłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 2-3 zostaje obniżona o 30%.”. 

§ 2. W miejsce załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 
wprowadza się nowy załącznik Nr 2 o brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 w punkcie 4 litera e) otrzymuje brzmienie: 

"e) Bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych 
przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu 
uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez Grodzki Urząd Pracy, potwierdzającym, że 
osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna.”, 

2) w § 3 zmienia się brzmienie ust. 6 na: 

"Po skasowaniu biletu na nośniku papierowym pasażer, który stwierdził nieprawidłowość wydruku (brak 
wydruku, wydruk niekomplatny, nieczytelny lub niezgodny z wzorcem umieszczonym w pojeździe) ma 
możliwość zgłoszenia tego faktu prowadzącemu pojazd okazując bilet w celu potwierdzenia jego ważności." 

3) w § 3 w ust. 7 w punkcie 1 litery: c) i d) otrzymują brzmienie: 
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"c) z wydrukiem niezgodnym z wzorcem umieszczonym w pojeździe lub z wydrukiem nieczytelnym z powodu 
usytuowania go na bilecie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, dotyczy biletów dwuprzejazdowych, 

d) wielokrotnie skasowany, a w przypadku biletu dwuprzejazdowego więcej niż dwukrotnie skasowany lub 
dwukrotnie skasowany po jednej stronie biletu”, 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

”W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak 
możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową 
pasażerowi posiadającemu ważny bilet: 

1) jednoprzejazdowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu pojazdem 
zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą, 

2) czasowy 15, 30, 60 lub 90-minutowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego 
samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 15 minut.”, 

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Sprzedaż biletów przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej stanowi uzupełniającą formę 
dystrybucji biletów i może odbywać się jedynie w przypadku braku lub awarii automatu do sprzedaży biletów 
w pojeździe, podczas postoju pojazdu na przystanku za odliczoną kwotę.”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z wyjątkiem Lp. 11 w tabeli w punkcie I. w załączniku nr 2 do uchwały, który wchodzi w życie 
z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Krakowa 

Małgorzata Jantos
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/570/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 
Rady Miasta Krakowa 

z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.) 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 

w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, 

które przystąpiły do porozumień międzygminnych 

I. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi: 

 
Lp. Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający 

uprawnienie1

1. Dzieci w wieku do 4 lat Oświadczenie opiekuna 
2. Osoby, które ukończyły 70 lat życia Dokument stwierdzający wiek i tożsamość 

pasażera 
3. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: 

znacznym stopniem niepełnosprawności 
lubcałkowitą niezdolnością do pracy 
i samodzielnej egzystencji 
lubniezdolnością do samodzielnej egzystencji 
lubI grupą inwalidzką 
wraz z opiekunem towarzyszącym im 
w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności 
lublegitymacja rencisty z wpisem o całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji z dokumentem potwierdzającym tożsamość 
pasażera 
luborzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy 
i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej 
egzystencji lub orzeczenie o I grupie inwalidzkiej 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera 

4. Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności: „04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” 
lublegitymacja Polskiego Związku 
Niewidomych 

5. Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych 
z orzeczonym/ą: 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
lubcałkowitą niezdolnością do pracy 
lubII grupą inwalidzką 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem jednego 
z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” 
lublegitymacja rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do 
pracy z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera 
luborzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy 
lub orzeczenie o II grupie inwalidzkiej z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera 

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym 
niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych 

6. Osoby, które oddały bezpłatnie: 
-  co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników – mężczyźni, 
-  co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników – kobiety 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na podstawie 
odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi, według wzoru określonego przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia 
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7. Dzieci nie słyszące do 16 roku życia wraz 
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem jednego 
z symboli przyczyny niepełnosprawności: „03-L”, „L”, „§26 
pkt 1 
lit. i” 
wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 
słuchu 

8. Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym 
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego 
z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, „U”, „§26 
pkt 1 lit. c” 

9. Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne 
z powodu upośledzenia umysłowego, 
lubschorzeń narządu wzroku, 
lubschorzeń narządu ruchu 
wraz z opiekunem towarzyszącym im 
w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem jednego 
z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”; 
-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”; 
-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a” 

10. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz 
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający 
do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i policealnych wraz 
z opiekunem, który podróżuje: 
- z uprawnionym, po uprawnionego lub po 
odwiezieniu uprawnionego 
- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania 
do placówki oświatowej i z powrotem 

Dla uprawnionego ważna legitymacja wydana według wzoru 
określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, 
a dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę 
oświatową określające trasę przejazdu 

11. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. 
w Krakowie 

Legitymacja pracownicza MPK S.A. 

12. Dzieci z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo i więcej 
dzieci zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją 
międzygminną: 
- uczniowie do ukończenia 20 roku życia, ukończenie 20 roku życia 
lub zmiana zamieszkania przez dzieci starsze nie pozbawia 
młodszych dzieci nabytych uprawnień 
- dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego 

Dla ucznia: 
Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres do 30 września 
każdego roku 
lub ważna Krakowska Karta Rodzinna 4+ wraz 
z ważną legitymacją szkolną 
Dla dziecka: 
Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres do 30 września 
każdego roku 

13. Obywatele polscy poszkodowani przez 
III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 

Legitymacja Stowarzyszenia z dowodem tożsamości 

14. - wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 
wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi, 
- wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
- dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych 
którzy zamieszkują na stałe w obszarze objętym integracją 
międzygminną 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres całego roku 

15. Osoby posiadające status represjonowanego Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS lub 
zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób 
represjonowanych, wydanym przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 

1Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują osobom niepełnosprawnym tylko wtedy, gdy 
niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej. Do 
bezpłatnych przejazdów uprawniają nadal – do upływu terminu ich ważności – legitymacje wydane przez 
Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa na podstawie zapisów § 2 ust. 1 tabela Pkt 5, 7, 8 i 
9 wcześniej obowiązującej uchwały Nr V/58/07 RMK z dnia 31 stycznia 2007 r. 
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II. 

Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi: 

. 

1 Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy 
niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje 
lub organy administracji publicznej. 
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