
   Zarządzenie Nr 62/2021/OK 

Burmistrza Miasta Myszkowa 

z dnia 31 marca 2021r. 

w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości 

opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Myszków 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1944 

z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 

z 2020r. poz. 8) Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:  

       

§ 1. 

 

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. ustala się wysokość opłaty oraz wysokość opłat dodatkowych za 

przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie 

Gminy Myszków jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

      § 2. 

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. ustala się uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Gminy 

Myszków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

       

      § 3. 

Treść zarządzenia należy podać do publicznej wiadomości przez: 1) wywieszenie 

odpowiedniej informacji w środkach komunikacji miejskiej, 2) wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, 3) opublikowanie na stronach internetowych: 

www.miastomyszkow.pl  

 

§ 4. 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

 

       § 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021r.  
 

 

          Burmistrz Miasta Myszkowa  

                   Włodzimierz Żak 

 

 

 

              

 

 

 



 

 

            Załącznik nr 1  

   Zarządzenia Nr 62/2021/OK 

Burmistrza Miasta Myszkowa 

         z dnia 31 marca 2021r. 

       

Ustala się ceny biletów za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego w Myszkowie 

oraz opłaty dodatkowe w następującej wysokości:  

1. Bilet jednorazowy:  

1) bilet normalny - 2,40zł.  

2) bilet ulgowy (50% nominału) - 1,20zł.  

3) bilet socjalny - ważny na podstawie zaświadczenia z MOPS oraz dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem - 0,30zł.  

– Przez bilet socjalny rozumie się bilet przysługujący osobom spełniającym kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  

4) weekendowy bilet rodzinny uprawniający do nieograniczonych przejazdów na wszystkich liniach 

miejskich w soboty oraz niedziele dla rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów wraz z dziećmi 

do lat 16 - 10,00zł. 

2. Bilet miesięczny:  

1) na wszystkie linie miejskie - 92,60zł.  

2) na jedną lub dwie linie miejskie - 71,30zł.  

3) bilet socjalny imienny - ważny na wszystkie linie miejskie, na podstawie zaświadczenia z MOPS 

oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem -15,00zł.  

4) szkolny - przysługujący uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie 

legitymacji szkolnej  

a) na wszystkie linie miejskie - 44,20zł.  

b) na jedną lub dwie linie miejskie - 35,80zł.   

3. Bilet okresowy imienny:  

1) bilet 7 dniowy na wszystkie linie miejskie - 24,00zł.  

2) bilet 7 dniowy na jedną lub dwie linie miejskie - 18,00zł.  

3) bilet 14 dniowy na wszystkie linie miejskie - 46,00zł.  

4) bilet 14 dniowy na jedną lub dwie linie miejskie - 35,00zł. 

4. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu 

jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób: 

1) jako pięćdziesięciokrotność tej ceny za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź bez ważnego 

dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; 

2) jako dwudziestokrotność tej ceny za zabrane ze sobą do środka transportu:  

a. rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez ważnego  biletu,  

b. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach 

szczególnych - bez zachowania tych warunków. 

3) jako stukrotność tej ceny za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez 

uzasadnionej przyczyny. 

      5. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności 

związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej 

opłaty ustalonej w sposób określony w ust. 4. 
 

 



 

 Załącznik nr 2  

 Zarządzenia Nr 62/2021/OK 

 Burmistrza Miasta Myszkowa 

  z dnia 31 marca 2021r. 

 

uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków 

      

1. Do przejazdów ulgowych mają prawo następujące osoby:  

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie legitymacji szkolnej;  

2) dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązku szkolnego;  

3) członkowie rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkujących na terenie gminy Myszków, na 

podstawie karty "Nasza duża rodzina";  

4) emeryci i renciści niepozostający w stosunku pracy, na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty 

albo ostatniego odcinka renty lub emerytury;  

5) osoby z upośledzeniem słuchu, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych;  

6) honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie -6 litrów krwi pełnej -mężczyźni, 5 litrów krwi 

pełnej - kobiety lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie 

legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" lub 

odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości. 

2. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej 

przysługują:  

1) dzieciom do lat 4, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;  

2) osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolnym do pracy 

i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem, za okazaniem legitymacji wydanej przez 

odpowiedni organ stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem ze 

zdjęciem potwierdzającym tożsamość, na podstawie oryginału lub uwierzytelnionej kopii 

orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

3) osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na 

wzrok wraz z przewodnikiem;  

4) honorowym dawcom krwi, którzy oddali bezpłatnie -18 litrów krwi pełnej -mężczyźni, 15 litrów 

krwi pełnej - kobiety lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie 

legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" lub 

odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości. 

5) honorowym dawcom krwi, którzy oddali bezpłatnie -12 litrów krwi pełnej -mężczyźni, 10 litrów 

krwi pełnej - kobiety lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie 

legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" lub 

odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości. 

6) uczniom szkół specjalnych i oddziałów specjalnych przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem w czasie wspólnego przejazdu, na podstawie legitymacji 

szkolnej oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16/18/21 roku życia wraz z opiekunem 

towarzyszącym im w pojeździe na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej;  

7) osobom, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą 

urodzenia);  

8) funkcjonariuszom straży miejskiej w czasie pełnienia służby, na podstawie legitymacji służbowej;  

9) członkom Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Myszkowie, na podstawie legitymacji 

związkowej;  

10) członkom Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;  



11) członkom Jurajskiego Związku Żołnierzy AK w Myszkowie, na podstawie legitymacji 

związkowej;  

12) członkom Światowego Związku Żołnierzy AK w Myszkowie, na podstawie legitymacji 

związkowej;  

13) osobom uhonorowanym tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Myszkowa", na podstawie 

dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi;  

14) pracownikom Urzędu Miasta w Myszkowie upoważnionym do kontroli jakości świadczonych 

usług publicznego transportu zbiorowego, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza 

Miasta Myszkowa wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.  

 


