
UCHWAŁA NR LXXIX/2221/22 
RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie honorowania w Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
biletów kolejowych 24-godzinnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 50a ust. 1 oraz art. 50b ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445), art. 33a 
oraz art. 34a ust. 2 i Rozdziału 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 8) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z realizacją polityki transportowej dla Miasta Krakowa w zakresie ograniczania 
ruchu pojazdów, ustala się honorowanie w Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów kolejowych 
24-godzinnych. 

2. Honorowanie biletów, o  którym mowa w  ust. 1  polega na ustanowieniu uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu 
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, na podstawie ważnych biletów kolejowych 
24-godzinnych. Szczegółowe zasady dotyczące honorowania biletów kolejowych zostaną określone 
w stosownych porozumieniach bądź umowach zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, 
a operatorami świadczącymi usługi w transporcie kolejowym na podstawie umów zawartych 
z Województwem Małopolskim lub innymi operatorami kolejowymi. 

§ 2. Ustala się dla operatorów świadczących usługi w transporcie kolejowym na podstawie umów 
zawartych z Województwem Małopolskim lub innych operatorów kolejowych odpłatność za nabycie 
dla pasażerów posiadających ważne bilety kolejowe, określone w  § 1  ust. 1, uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w  Krakowie w  wysokości 10 zł 
za  przejazdy 1  osoby. Odpłatność ta wnoszona będzie na  podstawie stosownych porozumień 
bądź umów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa 

 
 

Rafał Komarewicz 
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