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UCHWAŁA NR XXV/276/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przepisy taryfowe ustalone niniejszą uchwałą obowiązują na liniach komunikacyjnych organizowanych
przez Miasto Pabianice, w tym na liniach międzygminnych funkcjonujących na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych, w których Miasto Pabianice występuje w charakterze organizatora.
§ 2. 1. W środkach lokalnej komunikacji autobusowej honorowane są zintegrowane Wspólne Bilety Aglomeracyjne i Wspólne Bilety Łódzko-Pabianickie, na podstawie zawartych umów i porozumień.
2. Umowy i porozumienia, o których mowa w ust. 1 określają w szczególności zasady honorowania biletów, ich ceny oraz udział Miasta Pabianice we wpływach ze sprzedaży.
3. Treść porozumienia, przed jego zawarciem przez Prezydenta Miasta Pabianic, wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach.
§ 3. 1. Ustala się dwie strefy taryfowe:
1) strefa miejska obejmująca obszar miasta Pabianic, wyznaczony przystankami strefowymi, o których mowa
w ust. 4;
2) strefa pozamiejska (poza miastem) obejmująca obszar poza granicami miasta Pabianic, wyznaczony przystankami strefowymi, o których mowa w ust. 4.
2. Przejazd jednostrefowy odbywa się bez przekroczenia granicy strefy, w strefie miejskiej lub pozamiejskiej.
3. Przejazd dwustrefowy odbywa się z przekroczeniem granicy strefy, w strefie miejskiej i pozamiejskiej.
4. Granice stref wyznaczają następujące przystanki strefowe:
1) Wspólna / Łukowa - kier. Kudrowice;
2) Wspólna / Łukowa - kier. Waltera-Jankego;
3) Lutomierska / zajezdnia MZK - kier. Waltera-Jankego;
4) Zajezdnia MZK - kier. Górka Pabianicka;
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5) Szkolna / Rypułtowicka - kier. Ksawerów;
6) Rypułtowicka 48 - kier. Waltera-Jankego;
7) Jutrzkowicka / Pogodna - kier. Pawlikowice;
8) Jutrzkowicka 130 - kier. Sikorskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP;
9) Wola Zaradzyńska Hubala 2 - kier. Rzgów, Guzew;
10) Rzgowska / Zaradzyńska - kier. Dworzec PKP.
§ 4. 1. Bilet czasowy 40-minutowy jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji
autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy z możliwością przesiadania się i jest ważny od
momentu skasowania przez kolejnych 40 minut.
2. Bilet czasowy 60-minutowy dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania przez kolejnych 60 minut.
3. Bilet czasowy 24-godzinny jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania przez kolejne 24 godziny.
4. Bilet czasowy 24-godzinny dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania przez kolejne 24 godziny.
5. Bilet okresowy imienny jednostrefowy upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony do przejazdu
środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach wybranej w momencie zakupu biletu
jednej strefy (miejskiej lub pozamiejskiej) przez określoną liczbę dni.
6. Bilet okresowy imienny dwustrefowy upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony do przejazdu
środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref przez określoną liczbę dni.
7. Bilet okresowy na okaziciela jednostrefowy upoważnia osobę posiadającą bilet do przejazdu środkami
komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach wybranej w momencie zakupu biletu jednej strefy
(miejskiej lub pozamiejskiej) przez kolejnych 30 dni.
8. Bilet okresowy na okaziciela dwustrefowy upoważnia osobę posiadającą bilet do przejazdu środkami
komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref przez kolejnych 30 dni.
9. Wspólny Bilet Aglomeracyjny oraz Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki upoważnia osobę, na rzecz której
został wystawiony, do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch
stref przez określoną liczbę dni.
10. Bilet grupowy 10+1 upoważnia grupę dzieci lub młodzieży do 10 osób (do czasu ukończenia nauki w
szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej jednak niż do 24. roku życia)
oraz 1 osobę dorosłą (opiekuna grupy) do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach
w granicach jednej strefy wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od momentu skasowania do zakończenia kursu tego pojazdu.
11. Czas ważności biletów 40-minutowych i 60-minutowych, o których mowa w ust. 1 i 2 przedłuża się odpowiednio o wydłużony czas podróży spowodowany opóźnieniem się pojazdu w stosunku do obowiązującego
rozkładu jazdy.
§ 5. Niezwłocznie po wejściu do pojazdu pasażer jest zobowiązany skasować bilet na przejazd bądź bądź
dokonać zakupu biletu:
1) za pomocą systemu płatności mobilnych;
2) w automacie biletowym w pojeździe i dokonać skasowania biletu.
§ 6. 1. Zakup biletów okresowych następuje:
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1) poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletów w formie
elektronicznej;
2) za pomocą systemu płatności mobilnych.
2. Daty ważności biletów okresowych, o których mowa w § 4 ust. 5-9 określa pasażer z zastrzeżeniem, że
pasażer ma prawo do nabycia biletu okresowego nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem jego okresu ważności.
3. Inne zasady sprzedaży biletów okresowych zapisanych na elektronicznej karcie zbliżeniowej określi Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic, z uwzględnieniem, że karta jest zintegrowana dla transportu publicznego
w aglomeracji łódzkiej.
§ 7. 1. Bilety lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach, o których mowa w § 4 ust. 1-8 i 10 nie
podlegają zwrotowi.
2. Osobom, które dokonały zakupu biletu okresowego i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź stały się posiadaczem Karty Pabianiczanina nie przysługuje prawo
do zwrotu środków pieniężnych wydatkowanych na zakup biletu.
§ 8. 1. Wzory, formy oraz zasady sprzedaży biletów określa Prezydent Miasta Pabianic.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do udzielania odbiorcom hurtowym prowadzącym działalność gospodarczą, operatorom systemów płatności mobilnej oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego i
ich jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym prowadzącym dystrybucję biletów lokalnej komunikacji
autobusowej w Pabianicach upustu o maksymalnej wysokości 7% od ceny netto każdego biletu czasowego i
grupowego oraz 3% od ceny netto każdego biletu okresowego. Szczegółowe zasady rozliczeń określi umowa
cywilnoprawna zawarta przez Prezydenta Miasta Pabianic z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Zasad udzielenia upustów, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się do umów i porozumień międzygminnych dotyczących biletów zintegrowanych, o których mowa w § 2.
§ 9. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej
uprawnieni są:
Podmiot:
1)
2)

posłowie i senatorowie RP
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy
towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej

3)

osoby represjonowane

4)

kombatanci i wdowy po kombatantach

Dokumenty, którymi powinien legitymować się
podmiot:
legitymacja posła lub senatora
książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego
lub legitymacja emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy
inwalidztwa; ponadto pasażer powinien posiadać
w czasie podróży dokument stwierdzający jego
tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy
pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
legitymacja osoby represjonowanej wydana przez
właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wydana przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku
Kombatantów RPO i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych albo elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
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5)

osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa
wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich
opiekunowie w czasie podróży

6)

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające
do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych,
z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia,
wraz z opiekunem

7)

opiekunowie osób, o których mowa w pkt 6) powyżej podczas podróży po te osoby do placówki
oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży
powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa lub rehabilitacyjna

8)

osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe oraz
ich przewodnicy
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legitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści
orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia
organu orzekającego o inwalidztwie w służbach
mundurowych podległych Ministerstwu Obrony
Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i
Administracji; ponadto pasażer powinien posiadać
w czasie podróży dokument stwierdzający jego
tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy
pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
(dotyczy wyłącznie osób posiadających bezterminowe orzeczenie)
1) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub
legitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach
edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane
przez placówkę organizującą te zajęcia;
5) ważna legitymacja szkoły specjalnej lub mLegitymacja szkolna szkoły specjalnej w aplikacji
mObywatel;
6) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna
ucznia niepełnosprawnego;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub
potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydane przez placówkę oświatową
(wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 października
2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o
godzinach funkcjonowania placówki) bądź zaświadczenie wydane przez placówkę rehabilitacyjną określające trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzory zaświadczeń stanowią załącznik nr 2 do uchwały);
ponadto opieukun powinien posiadać w czasie
podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy
aplikacji mObywatel
orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu
wzroku (z symbolem 04-O) lub orzeczenie o cał-
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9)

honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż
15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi
w przypadku mężczyzn

10)

młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września
roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca
systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2
miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na
okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi
dzieci przed ukończeniem 4 lat
osoby, które ukończyły 72 lata

11)
12)

13)
14)

15)

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze
Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych
organów porządkowych
pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy
biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora
komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych
właściciele samochodów osobowych posiadający
Kartę Pabianiczanina
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kowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z
powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie
o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu
wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych bądź Związku Ociemniałych Żołnierzy
RP; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie
podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy
aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
legitymacja „Honorowy Dawca Krwi I stopnia”
lub legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie
o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez
Stację Krwiodawstwa; ponadto pasażer powinien
posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
legitymacja honorowego dawcy krwi z aktualną
pieczątką punktu krwiodawstwa, określającą termin ostatniego oddania krwi wraz z ważną legitymacją szkolną lub mLegitymacją szkolną w
aplikacji mObywatel

dokument stwierdzający wiek dziecka
dokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
legitymacja służbowa
legitymacja służbowa, upoważnienie lub elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu
dowód rejestracyjny bądź elektroniczny dowód
rejestracyjny mPojazd w aplikacji mObywatel
samochodu będącego własnością lub współwłasnością podróżującego nieodpłatnie pasażera wraz
z ważną Kartą Pabianiczanina oraz dokument
stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel
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§ 10. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej
uprawnieni są:
Podmiot:
1)

2)
3)
4)
5)

dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24. roku życia
studenci studiów wyższych
słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze
kolegiów pracowników służb społecznych
dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci
uczęszczający do szkół zagranicznych
emeryci i renciści

6)

osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub
świadczenie przedemerytalne

7)

weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w
związku z udziałem w działaniach poza granicami
państwa
dzieci w wieku od 4 do 7 lat
posiadacze Karty Pabianiczanina

8)
9)

Dokumenty, którymi powinien się legitymować
podmiot:
ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja
szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia
ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja
studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta
ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru
MENiS II/183
ważna międzynarodowa legitymacja studencka
International Student Identity Card (ISIC)
legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o
przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy
organ emerytalno-rentowy; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument
stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić
tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub
potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji
mObywatel
legitymacja weterana poszkodowanego wraz z
legitymacją emeryta-rencisty
dokument potwierdzający wiek dziecka
ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer
powinien posiadać w czasie podróży dokument
stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić
tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

§ 11. Do korzystania z przejazdów z ulgą 75% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej
uprawnieni są:
Podmiot:
1)

2)

Dokumenty, którymi powinien się legitymować
podmiot:
ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja
szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia oraz ważna
Karta Pabianiczanina

dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24. roku życia, posiadające Kartę Pabianiczanina
studenci studiów wyższych, posiadający Kartę ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja
Pabianiczanina
studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta oraz ważna
Karta Pabianiczanina
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słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze
kolegiów pracowników służb społecznych, posiadający Kartę Pabianiczanina
dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci
uczęszczający do szkół zagranicznych, posiadające
Kartę Pabianiczanina
emeryci i renciści, posiadający Kartę Pabianiczanina

6)

osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub
świadczenie przedemerytalne, posiadające Kartę
Pabianiczanina

7)

dzieci w wieku od 4 do 7 lat, posiadające Kartę
Pabianiczanina

Poz. 7137

ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru
MENiS II/183 oraz ważna Karta Pabianiczanina
ważna międzynarodowa legitymacja studencka
International Student Identity Card (ISIC) oraz
ważna Karta Pabianiczanina
legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o
przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy
organ emerytalno-rentowy oraz ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer powinien posiadać
w czasie podróży dokument stwierdzający jego
tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku oraz
ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer
powinien posiadać w czasie podróży dokument
stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić
tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
dokument potwierdzający wiek dziecka oraz ważna Karta Pabianiczanina dziecka

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do zwalniania z opłat za usługi przewozowe w incydentalnych przypadkach związanych z prowadzonymi na terenie Miasta Pabianic akcjami i uroczystościami.
§ 13. Na wniosek pasażera posiadającego stałe (bezterminowe) uprawnienie do bezpłatnych przejazdów,
koduje się uprawnienie do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej. Tryb kodowania
uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej ustala Prezydent Miasta Pabianic w drodze zarządzania.
§ 14. Traci moc uchwała nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie
opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej1) .
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od chwili jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski

1)

zmieniona Uchwałą Nr XL/494/13; Nr L/641/13 (tekst jednolity); Nr LII/666/14; Nr LVII/726/14; Nr IV/26/14;
Nr VI/54/15 (tekst jednolity); Nr X/104/15; Nr XVIII/219/15; Nr XXIII/261/16 (tekst jednolity); Nr XXVIII/369/16;
Nr XXXVII/485/17; Nr LI/652/18 (tekst jednolity); Nr LVI/716/18; Nr IV/37/19; Nr XVIII/217/20 (tekst jednolity)
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/276/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 listopada 2020 r.
Obowiązujące stawki opłat za przewozy w lokalnej komunikacji autobusowej
Rodzaj biletu
Normalny
1.
1)
2)
3)
2.
3.
1)
2)
3)
4)

Bilety czasowe:
40-minutowy
60-minutowy
24-godzinny
Bilety grupowe 10+1
Bilety okresowe:
imienny 7-dniowy
imienny 14-dniowy
imienny 30-dniowy
na okaziciela
30-dniowy
5) imienny 90-dniowy

Jedna strefa
Ulgowy
50%

Ulgowy
75%

Normalny

Dwie strefy
Ulgowy
50%

Ulgowy
75%

3,00 zł
7,80 zł
8,20 zł

1,50 zł
3,90 zł
-

0,75 zł
1,95 zł
-

4,20 zł
11,40 zł
-

2,10 zł
5,70 zł
-

1,05 zł
2,85 zł
-

28,00 zł
48,00 zł
84,00 zł
109,00 zł

14,00 zł
24,00 zł
42,00 zł
-

7,00 zł
12,00 zł
21,00 zł

34,00 zł
58,00 zł
98,00 zł
129,00 zł

17,00 zł
29,00 zł
49,00 zł
-

8,50 zł
14,50 zł
24,50 zł

230,00 zł

115,00 zł

57,50 zł

270,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/276/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 listopada 2020 r.
Wzory zaświadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
1. Wzór zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową
(wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki):
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2. Wzór zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę rehabilitacyjną:

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski

