
 
 

UCHWAŁA NR LIII/534/22 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Miasta Radomsko oraz 

gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) i art. 33a ust. 6 i 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Miasto Radomsko, któremu na mocy zawartych porozumień powierzono wykonywanie zadań 
w zakresie regulacji taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze 
użyteczności publicznej w obszarze objętym integracją międzygminną, zapewnia usługi przewozu osób, 
w ramach komunikacji miejskiej. 

§ 2. Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi 
w ramach komunikacji miejskiej: 

a) Strefę miejską - Miasto Radomsko i obszar Gminy Radomsko. tj miejscowości: Amelin, Dąbrówka, 
Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Lipie, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe. 

b) Strefę pozamiejską - obszar Gmin: Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Nowa Brzeźnica. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalne ceny za usługi przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na 
obszarze miasta Radomsko i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych zgodnie z załącznikiem 
nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

2. Ustala się opłatę za przewóz bagażu lub zwierzęcia w wysokości opłaty za bilet jednorazowy normalny 
lub za przejazd jednorazowy normalny realizowany kartą elektroniczną, w zależności od sposobu uiszczenia 
opłaty za przejazd. 

3. Wysokość opłat dodatkowych ustala się w następujący sposób: 

1) Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 70-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu 
jednorazowego normalnego; 

2) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu - 60-krotność 
obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego; 

3) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego przejazdu - 60-
krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego; 
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4) Za przewóz bagażu lub zwierząt bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 20-krotność obowiązującej 
ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego; 

5) Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt - 20-krotność obowiązującej ceny najtańszego 
biletu jednorazowego normalnego; 

6) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - 
120-krotność obowiązującej ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego. 

4. Sposób ustalania opłaty manipulacyjnej okresla się jako 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób 
zgodny z § 3 ust. 3. 

5. Opłata dodatkowa wymieniona w ustępie 3 pkt 1 - 5 ulega obniżeniu: 

1) W przypadku natychmiastowego jej uiszczenia o 50 % opłaty; 

2) W przypadku uiszczenia jej w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty o 30% opłaty. 

§ 4. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej upoważniają skasowane przy każdorazowym 
przejeździe karty elektroniczne i bilety wprowadzone do sprzedaży przez MPK Spółka z o. o. w Radomsku 
oraz dokumenty uprawniające do przejazdu bez konieczności posiadania biletu lub karty elektronicznej, 
wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały jako podstawa uprawnienia/dokument poświadczający 
uprawnienie z Rozdziału I. 

§ 5. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej 
na obszarze Miasta Radomsko oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 6. Określa się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na           
terenie miasta Radomska i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLVI/353/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada 2017 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów 
taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które 
przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, zmieniona 
Uchwałą Nr XI/134/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr 
XLV/451/22 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 marca 2022 r. 

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Tadeusz Kubak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/534/22 

Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 28 października 2022 r. 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 
w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Miasta Radomsko oraz 
Gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumień miedzygminnych 

Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, zgodnie z poniższą tabelą. 

Lp. Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 
uprawnienie / okres zwolnienia 

I. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej w określonym czasie 

1. Wszystkie osoby korzystające z komunikacji 
miejskiej obsługiwanej przez MPK Radomsko 

- 1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych) 
- 22 września (Dzień bez Samochodu w ramach 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu) 

II. Wymienieni poniżej mieszkańcy Miasta Radomska, na podstawie niniejszej uchwały 

2 Dzieci do lat 4. Na podstawie oświadczenia opiekuna  
3 Dzieci, które ukończyły 4 lata, do rozpoczęcia 

nauki szkolnej. 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku na podstawie oświadczenia opiekuna 
lub dokumentu tożsamości dziecka. 

 
4 

 
Osoby, które ukończyły 70 lat życia. 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku na podstawie dokumentu 
stwierdzającego wiek i tożsamość pasażera. 

 
5 

 
Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 
określającym znaczny stopień 
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność 
do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I 
grupa inwalidzka) lub niezdolność do 
samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunem 
towarzyszącym im w pojeździe. 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o. w Radomsku na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub, 
- legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I 
grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera lub, 
- orzeczenia wydanego przez ZUS z określeniem 
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji lub niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pasażera (karta opiekuna uprawnia do 
przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną). 
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6 

 
Niewidomi wraz z przewodnikiem 
towarzyszącym im w pojeździe (w tym psy 
przewodnicy). 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o. w Radomsku na podstawie: 
- legitymacji osoby niepełnosprawnej z określeniem 
znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny 
niepełnosprawności 04-O, lub 
- legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, 
 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość 
pasażera. 

 
7 

 
Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności - dawna II grupa 
inwalidzka, wraz z opiekunem (jeśli w 
orzeczeniu jest zaznaczone że dana osoba 
wymaga opieki). 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o. w Radomsku na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość pasażera (karta opiekuna 
uprawnia do przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną). 

 
8 

 
Osoby, które oddały bezpłatnie: 
- co najmniej 18 litrów krwi - mężczyźni, 
- co najmniej 15 litrów krwi - kobiety. 

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku na podstawie odpowiedniej 
legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, 
oraz zaświadczenia  z  punktu krwiodawstwa o ilości 
oddanej krwi wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pasażera. 

 
9 

 
Osoby głuche i głuchonieme. 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej z wpisem symbolu przyczyny 
niepełnosprawności 03-L wraz z zaświadczeniem 
lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu i 
dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 
10 

 
Uczniowie szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i specjalnych w czasie 
trwania nauki aż do jej zakończenia, w tym 
uczniowie zamieszkujący w bursach, 
internatach itp. placówkach na terenie Miasta 
Radomska. 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku na podstawie legitymacji szkolnej 
(każdego roku przedłużana na podstawie aktualnej 
legitymacji podstemplowanej pieczęcią szkoły lub 
ważnej legitymacji utrwalonej na innym nośniku, w 
tym w formie elektronicznej). 

 
11 

 
Dzieci i młodzież do 16 roku życia 
niepełnosprawne z powodu upośledzenia 
umysłowego. 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej z wpisem symbolu przyczyny 
niepełnosprawności 01-U, 04-O, 05-R lub 12C. 

 
12 

 
Osoba wskazana jako opiekun 
niepełnosprawnych uczniów, których 
kształcenie i wychowanie wymaga stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

 
Karta elektroniczna wydana przez MPK Sp. z o.o  
obowiązująca tylko w obecności  osoby 
niepełnosprawnej, do której przypisana jest karta.  

13  
Pracownicy i emeryci MPK Sp. z o.o. w 
Radomsku w zakresie objętym układem 
zbiorowym pracy. 

 
Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku. 

 
14 

 
Rodziny objęte programem „Rodzina +3” 
 

 
Karta elektroniczna wydana przez MPK Sp. z o.o  w 
Radomsku  na podstawie karty dużej rodziny wraz z 
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dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera, 
której jeden członek rodziny przez rok podróżuje 
bezpłatnie, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.   

 
15 

 
Pracownicy Urzędu Miasta Radomska 
wykonujący funkcje kontrolne. 

Karta/-y elektroniczna/-e wydana/-e przez MPK Sp. z 
o.o. w Radomsku na Urząd Miasta Radomska na 
podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta 
Miasta Radomska wraz z okresem ważności, na który 
mają funkcjonować oraz listą osób upoważnionych do 
korzystania z kart.  

16 Mieszkańcy Miasta Radomska znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej wskazani przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
spełniający kryteria dochodowe o których 
mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2268 ze zm.) oraz 
- będący długotrwałymi bezrobotnymi lub 
poszukującymi pracy realizującymi kontrakt 
socjalny lub bezdomnymi realizującymi 
indywidualny program wychodzenia z 
bezdomności.   

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o w Radomsku na podstawie zaświadczenia 
Dyrektora MOPS lub jego zastępców na okres 90 dni 
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

17 Obywatele Ukrainy, o których mowa w art. 1 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 

Dokument potwierdzający rejestrację obywatela 
Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej 
lub Komendanta Straży Granicznej, bądź Karta Polaka. 

18 Dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy 
przeszczepu. 

Legitymacja Dawcy wydana przez Ministerstwo 
Zdrowia, wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 

19 Mieszkańcy Miasta Radomska niewymienieni 
w pkt od 2 do 18, których miejscem 
zamieszkania jest Miasto Radomsko i którzy 
rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Radomsku. 

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z 
o.o  w Radomsku, po okazaniu: 
- pierwszej strony złożonego rozliczenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 
poprzedzający rok, którego wniosek o wydanie karty 
dotyczy, wskazującym adres zamieszkania wraz z 
dokumentem potwierdzającym tożsamość, lub: 
- emeryt, rencista: po okazaniu pierwszej strony 
rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za 
rok podatkowy poprzedzający rok, którego wniosek o 
wydanie karty dotyczy, wskazującym adres 
zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość, 
- osoba bezrobotna: zaświadczenie z powiatowego 
urzędu pracy, wskazujące adres zamieszkania wraz z 
dokumentem potwierdzającym tożsamość, 
- w przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie 
własne o nieosiąganiu dochodów wraz z dokumentem 
urzędowym potwierdzającym adres zamieszkania lub 
imiennym rachunkiem za media (energia elektryczna, 
woda, gaz itp.) wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 

Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych, zgodnie z poniższą tabelą. 

Lp.  Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający 
uprawnienie* 
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1 Bilet ulgowy (50% ceny biletu 
jednorazowego normalnego lub biletu 
okresowego) 
- mieszkańcy Radomska na podstawie 
niniejszej uchwały oraz mieszkańcy 
gmin, których Rady Gmin podjęły 
stosowną uchwałę 
- emeryci i renciści, pobierający 
świadczenia przedemerytalne oraz ich 
współmałżonkowie, na których pobierają 
dodatki rodzinne.  

Ważna legitymacja ZUS, KRUS lub aktualny odcinek 
renty/emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna 
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku). 

2 Bilet ulgowy (50% ceny biletu 
jednorazowego normalnego lub biletu 
okresowego) 
- osoby, które świadczyły pracę po 1956 
r. na rzecz organizacji politycznych i 
związków zawodowych, nielegalnych w 
rozumieniu przepisów obowiązujących 
do kwietnia 1989 r. 

Ważna legitymacja wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna 
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku), na 
podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z 
późn. zm.) 

3 Bilet ulgowy (50% ceny biletu 
jednorazowego normalnego lub biletu 
okresowego) 
- osoby, które nie wykonywały pracy w 
okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na 
skutek represji politycznych. 

Ważna legitymacja wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość (bilet jednorazowy lub karta elektroniczna 
imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku), na 
podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z 
późn. zm.) 

4 Bilet ulgowy (70% ceny biletu 
jednorazowego normalnego lub biletu 
okresowego) - osoby wymienione na 
podstawie uchwał Rad Gminnych 
objętych integracją międzygminną 
- uczniowie  

Karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z o.o  
w Radomsku na podstawie legitymacji szkolnej (każdego 
roku przedłużana na podstawie aktualnej legitymacji 
podstemplowanej pieczęcią szkoły lub ważnej legitymacji 
utrwalonej na innym nośniku, w tym w formie 
elektronicznej). 

5 Bilet ulgowy (70% ceny biletu 
jednorazowego normalnego lub biletu 
okresowego) - osoby wymienione na 
podstawie uchwał Rad Gminnych 
objętych integracją międzygminną 
- emeryci i renciści, pobierający 
świadczenia przedemerytalne oraz ich 
współmałżonkowie, na których pobierają 
dodatki rodzinne.  

Ważna legitymacja ZUS, KRUS lub aktualny odcinek 
renty/emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 

6 Bilet ulgowy (70% ceny biletu 
jednorazowego normalnego lub biletu 
okresowego) - osoby wymienione na 
podstawie uchwał Rad Gminnych 
objętych integracją międzygminną 
-dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej 

Na podstawie oświadczenia opiekuna lub dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

7  Inne osoby, których uprawnienia do 
ulgowych przejazdów wynikają z 
przepisów prawa powszechnie 
obowiązujacego. 

Na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia 
wraz z dokumentem tożsamości. 
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* Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz emerytom uprawnienia do przejazdów ulgowych 
przysługują tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały 
stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/534/22 

Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 28 października 2022 r. 

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH I OKRESOWYCH 

Maksymalne ceny biletów jednorazowych w złotych (brutto z podatkiem VAT) 

Bilety Strefowy miejski Strefowy pozamiejski 
1. Bilet jednorazowy normalny 4,00 zł 6,00 zł 
2. Bilet jednorazowy ulgowy 50% 2,00 zł 3,00 zł 
3. Bilet jednorazowy ulgowy 70% 2,80 zł 4,20 zł 

Odpowiednią opłatę za bilet jednorazowy można wnosić z "elektronicznej portmonetki" przez skasowanie 
karty elektronicznej, działającej na zasadzie prepaid (przedpłaconej). 

Maksymalne ceny biletów okresowych w złotych (brutto z podatkiem VAT) 

Bilet Strefa miejska Strefa miejska i pozamiejska 
Bilet okresowy 30-dniowy normalny 120 zł 180 zł 
Bilet okresowy 30-dniowy ulgowy 50% 
(tj. 50% ceny 30-dniowego normalnego 
biletu okresowego) 

60 zł 90 zł 

Bilet okresowy 30-dniowy ulgowy 70% 
(tj, 70% ceny 30-dniowego normalnego 
biletu okresowego) 

84 zł 126 zł 

Bilet okresowy 90-dniowy normalny 320 zł 480 zł 
Bilet okresowy 90-dniowy ulgowy 50% 
(tj. 50% ceny 90-dniowego normalnego 
biletu okresowego) 

160 zł 240 zł 

Bilet okresowy 90-dniowy ulgowy 70% 
(tj. 70% ceny 90-dniowego normalnego 
biletu okresowego) 

224 zł 336 zł 

1. Nośnikiem biletu okresowego jest karta elektroniczna. 

2. Bilety okresowe są ważne przez kolejne 30 lub 90 dni. 

3. Bilet okresowy miejski jest ważny na wszystkich liniach na terenie miasta. 

4. Bilet okresowy miejski i pozamiejski jest ważny na wszyskich liniach miejskich i gminnych 
obsługiwanych przez MPK. 

5. Bilety okresowe uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów, ale wymagają każdorazowo 
potwierdzenia skasowania przy wejściu do autobusu poprzez przyłożenie do kasownika. 

6. 1) Strefa biletowa miejska -  Miasto Radomsko i obszar Gminy Radomsko, tj miejscowości: Amelin, 
Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Lipie, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe. 

2) Strefa biletowa pozamiejska - obszar Gmin: Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Nowa 
Brzeźnica. 
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