
UCHWAŁA NR XXXVI/20/18
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób 
w publicznym transporcie zbiorowym, organizowanym przez miasto Biała Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 50a ust. 1 oraz art. 50b ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.) Rada Miasta 
Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego 
w komunikacji miejskiej, organizowanej przez miasto Biała Podlaska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego 
trans portu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez miasto Biała Podlaska, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przewozy osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej 
przez miasto Biała Podlaska, są odpłatne i odbywają się na podstawie: 1) biletów w formie papierowej; 2) 
biletów elektronicznych zakodowanych na Bialskiej Karcie Miejskiej; 3) biletów zakupionych poprzez 
aplikacje internetowe, a także z wykorzystaniem telefonii komórkowej.

§ 4. Zachowują swoją ważność Bialskie Karty Miejskie wydane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/12/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w publicznym 
transporcie zbiorowym, organizowanym przez Miasto Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
poz. 1215 oraz z 2017 r. poz. 844).

§ 6. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 8. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczacy Rady Miasta 
Biała Podlaska

Dariusz Litwiniuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 marca 2018 r.

Poz. 1060



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXVI/20/18 

Rady Miasta Biała Podlaska   

z dnia 26.02.2018 r. 

 

§ 1.1. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w 

komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska 

 

 

LP. RODZAJ BILETU 

1. Bilety jednorazowe: NORMALNY ULGOWY 

1.1 Bilety jednorazowe w wersji papierowej – dostępne w 

punktach sprzedaży; bilet uprawnia do nieograniczonej liczby 

przesiadek w czasie 30 minut od momentu skasowania biletu 

lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy; 

2,80 1,40 

1.2 Bilety jednorazowe 60 minutowe w wersji papierowej – 

dostępne w autobusie i punktach sprzedaży, bilet uprawnia do 

nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 60 minut od 

momentu skasowania biletu lub jednorazowego przejazdu całej 

długości wybranej trasy; 

4,00 2,00 

1.3 Bilety jednorazowe przejazd do 6 przystanków – dostępne 

tylko za pomocą biletu elektronicznego, brak wylogowania się 

przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za 

przejazd powyżej 6 przystanków tj. bez uwzględnienia 

rabatów za ilość przystanków; 

1,80 0,90 

1.4 Bilety jednorazowe przejazd powyżej 6 przystanków – 

dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego, bilet 

uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 

minut od momentu zalogowania lub jednorazowego przejazdu 

całej długości wybranej trasy. 

2,40 1,20 

2 Bilety wieloprzejazdowe: NORMALNY ULGOWY 

2.1 Bilety 24 godzinne w wersji papierowej – dostępne w 

punktach sprzedaży. 
10,00 5,00 

3. Bilety okresowe: - imienne NORMALNY ULGOWY 

3.1 Bilety 30 dniowe – dostępne tylko za pomocą biletu 

elektronicznego; 
60,00 30,00 

3.2 Bilety 90 dniowe – dostępne tylko za pomocą biletu 

elektronicznego. 
120,00 60,00 

3.3 Bilety semestralne 4 miesięczne (ważne we wszystkie dni 

tygodnia 01.10 – 31.01 lub 01.02 – 31.05) – dostępne tylko za 

pomocą biletu elektronicznego; 

- 80,00 

3.4 Bilety semestralne 5 miesięczne (ważne we wszystkie dni 

tygodnia 01.09 – 31.01 lub 01.02 – 30.06) – dostępne tylko za 

pomocą biletu elektronicznego; 

- 100,00 
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3.5 Bilet rodzinny: – dostępny tylko za pomocą biletu 

elektronicznego, jeden egzemplarz biletu rodzinnego przysługuje 

każdemu członkowi rodziny wielodzietnej posiadającej ważną 

Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Miejską Biała 

Podlaska, wydawany jest na okres do jednego roku, jednak nie 

dłużej niż na okres ważności Karty Dużej Rodziny. 

30,00 

 

 

2. Biletu papierowego nie wolno odstępować. 

3. Jednorazowy bilet papierowy należy zachować do kontroli. 

4. Z biletów ulgowych mogą korzystać pasażerowie uprawnieni do przejazdów 

ulgowych.  

5. Do korzystania z biletów semestralnych uprawnieni są: 

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, 

policealnych i ponadgimnazjalnych – do ukończenia 21 roku życia oraz studenci 

szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych – do ukończenia 25 roku życia; 

2) dzieci uczęszczające do przedszkoli. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXVI/20/18 

Rady Miasta Biała Podlaska  
z dnia 26.02.2018 r. 

 

WYKAZ 

osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska  

 

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 
1) dzieci w wieku do 4 lat – na podstawie oświadczenia opiekuna; 
2) osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub 

dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość pasażera; 
3) osoby niepełnosprawne z orzeczoną:  

a) niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem, 

b) całkowitą niezdolnością do pracy,  

c) całkowitą niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji wraz z 

opiekunem 

– na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego 
orzeczoną niepełnosprawność; 

4) zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub 

aktualnej legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi oraz zasłużeni 
honorowi dawcy przeszczepu; 

5) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością od 4 lat, i młodzież ucząca się z 

orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem, który 
podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, 
wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z 

powrotem – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dla uprawnionego – na 

podstawie ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie dokumentu 

potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność, a dla opiekuna – na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu; 
6) młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu co najmniej 

umiarkowanym, a także z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, od 16 do 25 roku życia wraz z opiekunem, który 
podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, 
wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z 

powrotem – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dla uprawnionego – na 

podstawie ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie dokumentu 

potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność, a dla opiekuna – na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu; 
7) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

– na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej; 

8) umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej – na podstawie ważnej 
legitymacji służbowej; 

9) osoby represjonowane, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej – za 

okazaniem ważnej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ, 
stwierdzającej przyznane uprawnienia; 
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10) osoby posiadające status weterana i weterana poszkodowanego za okazaniem 

ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane 
uprawnienia;  

11) osoby świadczące pracę w nielegalnych organizacjach związkowych i 
politycznych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i 

osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na 
skutek represji politycznych – za okazaniem ważnej decyzji administracyjnej  

wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia; 

12) honorowi obywatele Miasta Biała Podlaska oraz zasłużeni dla Miasta Biała 
Podlaska – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub legitymacji potwierdzającej 
nadanie tytułu; 

13) pasażerowie w Europejskim Dniu Bez Samochodu; 

14) wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniu finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy – na podstawie ważnego identyfikatora 
wolontariusza; 

15) pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska lub innych jednostek organizacyjnych 

podporządkowanych Radzie Miasta Biała Podlaska w celu wykonywania 

obowiązków służbowych – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej wystawionej 

na Urząd Miasta Biała Podlaska; 
 

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są: 
1) dzieci po ukończeniu 4 lat, a przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej – 

na podstawie oświadczenia opiekuna; 
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych publicznych 

lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie dłużej niż do 
ukończenia 21 roku życia – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub ważnej 
legitymacji szkolnej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

3) studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo 
jednolitych studiach magisterskich) – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub 

ważnej legitymacji studenckiej; 
4) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu 

potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność; 
5) emeryci – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub legitymacji emeryta wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
 

3. Osoba posiadająca więcej niż jedno uprawnienie do ulgowych przejazdów, wynikające z 

niniejszej uchwały lub przepisów ustawowych, może korzystać tylko z jednego 
uprawnienia. 
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