UCHWAŁA NR LVII/346/2010
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego Gminy Brójce
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106,
poz. 675), art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz.1050, z 2002 r.
Nr 144, poz.1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr
166, poz.1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679), art.34a
ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z 2001 r.
Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, z 2003 r. Nr 149, poz.1452, Nr 211,
poz.2049, z 2004 r. Nr 97, poz.962, Nr 160, poz.1678, Nr 281, poz.2780, z 2006 r. Nr 133, poz.935,
z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz.753 ) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób, zwierząt i bagażu w środkach
komunikacji lokalnego transportu zbiorowego gminy Brójce, określone załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym
gminy Brójce określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Zasady funkcjonowania linii regularnych specjalnych określa załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/98/2007 Rady Gminy
Brójce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego Gminy Brójce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Brójce
Marek Pietrzko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/346/2010
Rady Gminy Brójce
z dnia 12 listopada 2010 r.
PRZEPISY TARYFOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM GMINY BRÓJCE
§ 1. Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego gminy Brójce,
obsługiwanych przez Gminny Zakład Komunikacji – Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy
Brójce.
§ 2. 1. Pasażer jest obowiązany wnieść opłatę za podróż, poprzez wykupienie biletu u obsługi
autobusu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
2. Ustala się opłatę za przewóz bagażu o objętości większej od 50 dcm3 i możliwego do przewozu, nie
stwarzającego zagrożenia dla współpasażerów, oraz za przewóz zwierzęcia (z wyjątkiem trzymanego na
rękach bądź psa pełniącego funkcję przewodnika osoby, której towarzyszy), jako równowartość biletu
normalnego za przewóz osób właściwego dla rodzaju podróży dokonywanej przez pasażera. Osoby
podróżujące z dziećmi do lat 4 nie uiszczają opłat za przewóz wózka. Opłata za przewóz bagażu
obowiązuje bez względu na posiadanie przez pasażera uprawnienia do ulg i zwolnień z opłat za przejazd.
Z opłat za przewóz bagażu wyłącza się pomoce naukowe, a w szczególności: tuby, teczki na rysunki,
instrumenty muzyczne.
3. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.
§ 3. 1. Bilet okresowy imienny sprzedaje się na okresy 7-dniowe, 14-dniowe, 21-dniowe i miesięczne
oraz kierunkowe w jedną stronę - w cenie proporcjonalnej do ustalonej dla biletu miesięcznego,
powiększonej, w przypadku biletów 7,14,21-dniowych i kierunkowych o 10% opłaty manipulacyjnej.
2. Bilety okresowe są ważne we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i świąt.
3. Pasażer ma prawo do nabycia biletu okresowego nie wcześniej niż 5 dni przed początkiem okresu
ważności.
4. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności.
§ 4. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1) posłowie i senatorowie RP;
2) inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy;
3) osoby posiadające orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie;
4) dzieci niepełnosprawne oraz ich opiekunowie;
5) ociemniali i ich przewodnicy;
6) osoby, które ukończyły 75 lat;
7) dzieci przed ukończeniem 4 lat;
8) dzieci i młodzież szkolna ze szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkała na terenie gminy Brójce
– w dniach zajęć szkolnych w celu dojazdu i powrotu ze szkoły, na podstawie legitymacji wydanej
przez Urząd Gminy Brójce;
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9) kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Brójcach oraz pracownicy GZK;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej na służbie;
11) funkcjonariusze celni na służbie;
12) funkcjonariusze policji na służbie;
13) funkcjonariusze żandarmerii wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych na służbie;
14) żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby
i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.

okresowej

§ 5. Do wykupu biletów jednorazowych z ulgą 50% uprawnieni są:
1) dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczający do szkół określonych w art.2 pkt.2 ustawy
o systemie oświaty;
2) studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;
3) dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci, uczęszczający do szkół zagranicznych;
4) uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu
Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych;
5) emeryci i renciści, którym nie zawieszono świadczeń emerytalnych lub rentowych;
6) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę
socjalną lub zasiłek stały;
7) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
8) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęte obowiązkiem szkolnym na skutek choroby lub
niepełnosprawności;
9) kombatanci.
§ 6. Do wykupu ulgowych biletów miesięcznych z ulgą 50 % uprawnione są osoby wymienione w §5
oraz nauczyciele.
§ 7. Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów winny legitymować się następującymi
dokumentami:
1) posłowie i senatorowie - legitymacją posła lub senatora;
2) dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Brójce – biletem bezpłatnym wydanym przez jednostkę
organizacyjną upoważnioną do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym;
3) osoby, które ukończyły 75 lat – dowodem stwierdzającym tożsamość;
4) kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Brójcach i pracownicy GZK – upoważnieniem
wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważnionej do organizacji i zarządzania
lokalnym transportem zbiorowym w gminie Brójce;
5) pozostałe osoby – legitymacją uprawniającą do przejazdów ulgowych, wystawioną zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 179, poz.1495 z późn. zm.), rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających
uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych
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przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 134, poz. 1258) i rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 208, poz.1774).
§ 8. 1. Kontroli biletów na liniach komunikacyjnych, określonych w §1 dokonują kontrolerzy
upoważnieni imiennie przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważnionej do organizacji
i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w gminie Brójce.
2. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w ust.1:
1) braku biletu lub posiadania przez pasażera biletu nieważnego za przejazd osoby;
2) braku dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
3) braku biletu lub posiadania biletu nieważnego za przewóz zwierzęcia lub bagażu;
pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.
3. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 80 złotych.
4. W przypadku przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego
do uiszczenia opłaty dodatkowej:
1) imiennego biletu okresowego ważnego w czasie kontroli;
2) dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego, aktualnego w dniu kontroli;
opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi.
5. Za naruszenie przepisów porządkowych regulujących zasady przewozu osób, zwierząt i bagażu,
pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.
6. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku spowodowania
zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.
7. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 2 – 6 podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty.
8. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2 – 6 , w terminie 7 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia, wysokość opłaty dodatkowej obniża się
o 30%.
9. Od nałożonej przez kontrolera biletów opłaty dodatkowej, pasażerowi przysługuje odwołanie
w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty. Wniesienie
odwołania nie przesuwa terminu określonego w ust.8.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/346/2010
Rady Gminy Brójce
z dnia 12 listopada 2010 r.

cena biletu
jednorazowego

trasa – strefa

normalnego ulgowego

cena biletu
okresowego (miesięcznego)

cena biletu
okresowego ulgowego (miesięcznego)

Łódź (Kossaka) Kolumny/Tomaszowska

2,60

1,30

60,00

30,00

Łódź - Stefanów OSP, Posada

3,00

1,50

66,00

33,00

Łódź - Giemzów Most, Giemzów
Park

3,20

1,60

70,00

35,00

Łódź - Wola Rakowa
(skrzyżowanie)

3,60

1,80

80,00

40,00

Łódź - Wola Rakowa
(centrum, Nowiny)

4,00

2,00

90,00

45,00

Łódź - Romanów

5,00

2,50

130,00

65,00

Łódź - Pałczew, Wardzyn 54

4,40

2,20

100,00

50,00

Łódź - Wardzyn 71, Brójce Granex

4,60

2,30

110,00

55,00

Łódź - Kurowice

4,80

2,40

120,00

60,00

Kurowice - Bukowiec

3,00

1,50

-

-

Kurowice Bar - Czarnocin Szkoła

4,60

2,30

110,00

55,00

Brójce Granex - Czarnocin

4,40

2,20

100,00

50,00

Wardzyn - Czarnocin

4,00

2,00

90,00

45,00

Dalków - Czarnocin

4,00

2,00

90,00

45,00

Zamość - Czarnocin

3,60

1,80

84,00

42,00

Przejazd w ramach strefy taryfowej
Każde przekroczenie strefy taryfowej
Opłata dodatkowa
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/346/2010
Rady Gminy Brójce
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zasady korzystania z przejazdów linią regularną - specjalną
na trasie Kurowice - Łódź (Niciarniana)
1. Pasażerów zajmujących miejsce w pojeździe obowiązują wszystkie przepisy i zarządzenia stosowane
w GZK Brójce.
2. Przejazd linią regularną specjalną Kurowice - Łódź (Niciarniana) jest organizowany w celu przewozu
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo wychowawczych i szkoły specjalnej
w Łodzi.
3. Przejazd linią regularną specjalną Kurowice - Łódź (Niciarniana) jest nieodpłatny.
4. Koszty przejazdów pokrywa Gmina Brójce oraz inne gminy z terenów których są dowożone dzieci.
5. W trakcie przewozu przewoźnik zapewnia opiekę nad dzieckiem będącym w autobusie na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.

Zasady korzystania z przejazdów linią regularną - specjalną
na trasie Łódź (Kossaka) - Wola Rakowa (Romanowska)
1. Pasażerów zajmujących miejsce w pojeździe obowiązują wszystkie przepisy, zarządzenia
i regulaminy stosowane w GZK Brójce.
2. Przejazd linią regularną specjalną Łódź (Kossaka) - Wola Rakowa (Romanowska) jest płatny. Opłata
za przejazd wynosi 4,00 zł brutto. Opłata w takiej wysokości pobierana będzie również za przewóz
psa i bagażu przekraczającego ciężar 20 kg.
3. Na linii specjalnej nie obowiązują żadne ulgi ani bilety okresowe i pracownicze.
4. Z przejazdów linią regularną specjalną na trasie Łódź (Kossaka) - Wola Rakowa (Romanowska)
mogą korzystać wyłącznie właściciele, dzierżawcy oraz pracownicy Ogrodów Działkowych
w Romanowie oraz członkowie ich rodzin.
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