
            

                                                                   

 

 

Uchwała Nr XXVII/88/2008 
Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 

z dnia 4 września 2008 roku 
 
 
w sprawie: opłat i ulg za przejazdy komunikacji miejskiej na terenie miasta 
                    Skarżyska – Kamiennej. 
 
 
Na podstawie art.6 ust.1, art.7 ust.1 pkt4, art.18 ust.2 pkt15, art.41 ust.1 ustawy         
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 - z późniejszymi zmianami), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.           
o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97 poz.1050 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 34a 
ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50 
poz. 601 z późniejszymi zmianami)   – Rada Miasta Skarżyska Kamiennej uchwala 
co następuje: 
 
 
 §1. Ustala się ceny urzędowe opłat za przejazdy osób i przewóz bagażu autobusami 
MKS w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o. na terenie miasta Skarżyska – 
Kamiennej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§2. Ustala się następujące kategorie osób uprawnionych do korzystania  
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na wszystkich 
liniach 
 
l. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są: 
 
1. UPRAWNIENIA USTAWOWE 
 

                  Osoby uprawnione               Podstawa uprawnienia 
/ dokument poświadczający uprawnienia/ 

1.Posłowie i senatorowie po zawarciu przez           
   Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu     
   stosownych umów ze Spółką MKS. 
 
2.Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz   
   opiekunowie towarzyszący inwalidom   
   wojennym i wojskowym zaliczanym do   
   znacznego stopnia niepełnosprawności  
  ( I grupy inwalidzkiej ). 
 
3.Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w  
   szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie   
   w przejazdach z miejsca zamieszkania do   
   szkoły. 

1.Legitymacja poselska, senatorska. 
 
 
 
2.Legitymacja inwalidy wojennego, legitymacja   
   wojskowa wydana przez ZUS. 
 
 
 
 
3.Zaświadczenie wydane przez placówkę   
   opiekuńczą lub placówkę służby zdrowia. 

 
 
 
 
 
 
 



2.  UPRAWNIENIA GMINNE 
 
 

                 Osoby uprawnione                       Podstawa uprawnienia 
/ dokument poświadczający uprawnienia / 

1.Niepełnosprawni z orzeczeniem o znacznym   
   stopniu niepełnosprawności oraz  
   opiekun niepełnosprawnego podróżujący                     
w bezpośrednim     sąsiedztwie. 

1.Legitymacja osoby niepełnosprawnej   
   wydanej przez Zespół ds. Orzekania  
   o stopniu niepełnosprawności z określeniem   
   znacznego stopnia niepełnosprawności  
   i osoba wskazana w trakcie przejazdu.   

2.Niewidomi i ich przewodnicy. 1.Legitymacja wydana przez Polski Związek   
   Niewidomych i osoba wskazana w trakcie   
   przejazdu.  

3.Dzieci do lat 4. 3.Dokument stwierdzający wiek dziecka. 

4.Osoby, które ukończyły 75 rok życia, tylko   
   na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 

4.Dokument stwierdzający wiek i tożsamość   
   pasażera. 

5.Umundurowani funkcjonariusze Policji ,   
   Straży Miejskiej i żołnierze zasadniczej   
   służby wojskowej. 

5. - - -  

6.Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi którzy   
   oddali minimum: 

- kobiety 15 litrów krwi, 
- mężczyźni 25 litrów krwi 

6.Legitymacja Zasłużonego Honorowego   
   Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym. 

 
 
 
ll. Do korzystania z biletów jednorazowych o odpłatności 50% wynikającej                  
z przepisów wyższego rzędu na wszystkich liniach uprawnieni są: 
 
UPRAWNIENIA USTAWOWE 
 

              Osoby uprawnione                     Podstawa uprawnienia 
/ dokument poświadczający uprawnienia/ 

1.Studenci szkół wyższych do ukończenia  26   
roku życia 
 
2.Kombatanci i inne osoby będące ofiarami   
   represji wojennych i okresu powojennego. 
 
3.Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia  
   z orzeczoną niepełnosprawnością. 

1.Legitymacja studencka. 
 
2.Legitymacja wydana przez uprawniony organ   
  z wpisem uprawniającym do ulgi. 
 
3.Legitymacja osoby niepełnosprawnej   
   wydanej przez Zespół ds. Orzekania 
   o stopniu niepełnosprawności. 

 
 
 
lll.   Do przejazdów ulgowych o odpłatności ustalonej na podstawie uchwały rady 
Miasta Skarżyska – Kamiennej na wszystkich liniach uprawnieni są: 
 
UPRAWNIENIA GMINNE 
 

                    Osoby uprawnione                 Podstawa uprawnienia 
/dokument poświadczający uprawnienia/ 

1.Dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcie nauki   
   w szkole podstawowej.  
 
 
2.Uczniowie szkół podstawowych  
   i ponadpodstawowych do ukończenia  
   24 roku życia. 
 
3.Emeryci i renciści oraz niepełnosprawni  

1. Dokument  stwierdzający wiek dziecka. 
 
 
 
2.Legitymacja szkolna. 
 
 
 
3.Dowód osobisty lub inny dokument   



   w stopniu umiarkowanym lub lekkim przed  
   ukończeniem 75 roku życia nie pozostający  
   w stosunku pracy powodującym zawieszenie 
   
    świadczeń emerytalnych i rentowych oraz   
    ich współmałżonkowie, na których emeryci  
    i renciści otrzymują dodatki rodzinne. 
 
4.Osoby otrzymujące zasiłki lub świadczenia 
   przedemerytalne z właściwych organów na     
terenie   Skarżyska-Kamiennej. 

   potwierdzający tożsamość pasażera, oraz   
   legitymacja emeryta, rencisty. 
   Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
  
   z określeniem umiarkowanego lub lekkiego  
   stopnia niepełnosprawności. 
 
 
4.Dowód osobisty i dokument wydany przez   
   właściwe organy o pobieraniu  zasiłku lub 
świadczenia przedemerytalnego.  

 
 
       §3. Uprawnieni do korzystania z biletów socjalnych na terenie miasta Skarżyska 
– Kamiennej o odpłatności ustalonej na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska – 
Kamiennej na wszystkich liniach uprawnieni są: 
 

                        Osoby uprawnione                   Podstawa uprawnienia 
/dokument poświadczający uprawnienia/ 

1.Osoby, które ukończyły 70 rok życia, a nie   
  przekroczyły 75 roku – na terenie miasta. 
 
2.Osoby w wieku powyżej 70 lat korzystające 
   z biletów socjalnych przy przejazdach na   
   liniach uzupełniających. 

1.Dowód osobisty. 
 
 
2.Dowód osobisty. 

 
 
      §4. Odpłatność na wszystkich liniach MKS w Skarżysku – Kamiennej Spółka        
z o.o. dla pracowników etatowych, emerytów, rencistów MKS w Skarżysku – 
Kamiennej Spółka z o.o., członków ich rodzin – określa Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy dla Pracowników Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku – 
Kamiennej Spółka z o.o. 
 
 
       §5. Stosuje się następujące rodzaje biletów jednorazowych: 
1. normalne; 
2. ulgowe; 
3. socjalne; 
4 abonament 10 – cio przejazdowy na terenie miasta Skarżysko – Kamienna. 
 
      §6.Stosuje się następujące rodzaje imiennych biletów miesięcznych  
o niekontrolowanej liczbie przejazdów: 
1. bilet miesięczny normalny na jedną linię; 
2. bilet miesięczny ulgowy na jedną linię; 
3. bilet imienny sieciowy normalny; 
4. bilet imienny sieciowy ulgowy; 
5. bilet imienny socjalny. 
 
     §7.Opłata za przewóz bagażu lub psa na terenie miasta i liniach uzupełniających 
stanowi cenę biletu normalnego jednorazowego. Opłacie nie podlega wózek,  
w którym przewożone jest dziecko. Zabrania się przewozu rowerów.  

     §8. Cenę zakupu biletu u kierowcy określona jest w załączniku Nr 1 do  

niniejszej uchwały. 
 
 
 



 
     §9 .Inne dodatkowe opłaty: 
1. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu – płatna gotówką u kontrolera 
lub w ciągu 7 dni w kasie Spółki MKS, 
2. opłata dodatkowa za brak biletu na przewóz bagażu – płatna gotówką u kontrolera  
lub w ciągu 7 dni w kasie Spółki MKS, 
3. opłata za zjazd linii z winy pasażera, 
4. opłata manipulacyjna,  
 
    §10. 
1. Dotychczasowe linie podmiejskie pozostają nadal liniami uzupełniającymi. 
2. Wprowadza się tzw. linie rekreacyjne, okolicznościowe i specjalne. 
3. Taryfę opłat na liniach uzupełniających wraz z zakresem stosowania ulg ustala 
Zarząd MKS w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o. i podaje do publicznej 
wiadomości. 
4. Opłaty za przejazdy na liniach rekreacyjnych, okolicznościowych i specjalnych 
ustala Zarząd MKS  w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o. we własnym zakresie  
i podaje do publicznej wiadomości. 
 
   §11. Prawo do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych gminnych i socjalnych 
przysługuje osobom zamieszkałym w Skarżysku – Kamiennej oraz osobom 
zamieszkałym w gminach z którymi spółka MKS podpisała umowę na świadczenie 
usług lokalnego transportu zbiorowego. 
 
   §12. Na terenie obsługiwanym przez MKS w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o. 
ważne są tylko bilety z nadrukiem MKS w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o. 
 
 
  §13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżysko-Kamienna. 
 
 
  §14 Traci moc Uchwała Nr XV/61/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 
24 czerwca 2004r oraz Uchwała Nr XXXV/23/2006 Rady Miasta Skarżyska – 
Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. 
 
  §15. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, autobusach i punktach kontroli 
ruchu MKS w Skarżysku – Kamiennej Spółka z o.o. 
 
  §16. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Miasta 
                                   
                                                                                      Bogusław  Ciok 
 

 

               

 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
 Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz.U.  

z 2001 Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) rada gminy ustala ceny za usługi przewozowe 

transportu zbiorowego na terenie gminy. 

 Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. w dniu 

10.07.2008 roku wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zmianę cennika opłat za 

przejazdy w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska Kamiennej. Aktualna cena 

biletu jednorazowego normalnego 1,70 zł. obowiązuje nieprzerwanie od 2002 roku. Uchwałą  

Rady  Miasta Nr XV/61/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku wprowadziła jedynie zmiany w 

wykazie osób uprawnionych do ulg i przejazdów bezpłatnych. 

 Zmiana odpłatności za usługi przewozu osób wynika ze wzrastających 

kosztów funkcjonowania linii autobusowych a przede wszystkim z ogromnego wzrostu cen 

oleju napędowego. Paliwo jest jednym z najistotniejszych składników kosztów składających 

się na cenę wozokilometra wykonywanego w przewozach komunikacyjnych. W porównaniu 

do pierwszego półrocza ubiegłego roku Spółka w pierwszym półroczu 2008 wydatkowała o 

121,1 tys. zł. więcej na koszty paliwa, przy wykonywaniu porównywalnej ilości 

wozokilometrów. Od ostatniej podwyżki cen biletów MKS ceny paliw wzrosły o ponad 100% 

(w roku 2002 średnia cena ON niewiele przekraczała 2 zł/l). Utrzymywanie się bardzo 

wysokich cen paliw i prognozy dalszego ich wzrostu niekorzystnie wpływają na wciąż trudną 

sytuację ekonomiczną Spółki. Wzrastają również inne rodzaje kosztów: osobowych, 

materiałowych, części zamiennych. W bieżącym półroczu wydatkowano o 42,6 tys. zł. więcej 

na części zamienne w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego. 

 Przewiduje się, że wprowadzenie nowej taryfy opłat w przedkładanej 

wersji zwiększy przychody netto ze sprzedaży biletów o kwotę 18,5 tys. zł. w skali miesiąca  

(przy założeniu, że nie zmniejszy się ilość przewożonych pasażerów). W miastach sąsiednich 

Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach oraz innych miastach Polski ceny biletów 

są od dawna znacznie wyższe niż w Skarżysku-Kamiennej.  

 Po uwzględnieniu powyższych argumentów podjęcie uchwały jest 

uzasadnione. 

 

  

 

 
 



                                                                                                              Załącznik Nr 1 do Uchwały 
                                                                                                              NR XXVII/88/2008 Rady Miasta 
                                                                                                             Skarżyska-Kamiennej z dnia 04.09.2008r. 
 
 
 

Cennik opłat za przejazdy osób i przewóz bagażu  
autobusami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej 

na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej 
 
 

Lp. Rodzaje biletów 
 

Cena brutto 

1 2 3 

1 BILETY JEDNORAZOWE I ABONAMENTY 
jednorazowy bilet normalny 
jednorazowy bilet ulgowy-ulga ustawowa 
jednorazowy bilet ulgowy-ulga gminna 
jednorazowy bilet ulgowy socjalny 
abonament 10-cio przejazdowy normalny 
abonament 10-cio przejazdowy ulgowy 

 
2,00 
1,00 
1,05 
0,40 

18,00 
10,00 

2 MIESIĘCZNY BILET IMIENNY OGÓLNODOSTĘPNY NORMALNY  O 
NIEKONTROLOWANEJ LICZBIE PRZEJAZDÓW 
na trasie ,,praca-dom”: 
na jedną linię 
bilet sieciowy normalny 

 
 
 

60,00 
110,00 

3 MIESIĘCZNY BILET IMIENNY OGÓLNODOSTĘPNY ULGOWY O 
NIEKONTROLOWANEJ LICZBIE PRZEJAZDÓW 
na trasie ,,miejsce zamieszkania-szkoła”: 
na jedną linię 
bilet sieciowy 

 
 
 

30,00 
45,00 

4 BILETY JEDNORAZOWE NABYWANE BEZPOŚREDNIO U KIEROWCY 
AUTOBUSU 
bilet normalny 
bilet ulgowy 

 
 

2,40 
1,40 

5 OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB PSA 
W opłacie tej nie występują ulgi. Stanowi ona cenę biletu normalnego. 
Opłacie bagażowej nie podlega wózek, w którym przewożone jest 
dziecko. 
 

 
 

2,00 

6 OPŁATA DODATKOWA ZA PRZEJAZD BEZ BILETU 
płatna gotówką u kontrolera lub w ciągu 7 dni w kasie MKS 

100,00 
70,00 

7 OPŁATA DODATKOWA ZA BRAK BILETU NA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB 
ZWIERZĄT 
płatna gotówką u kontrolera lub w ciągu 7 dni w kasie MKS 

 
40,00 
28,00 

8 OPŁATA ZA ZJAZD Z LINII Z WINY PASAŻERA 300,00 

9 OPŁATA MANIPULACYJNA 15,00 

 
 

 

 
 


