
UCHWAŁA NR XXI/220/2019 

RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  

24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu  

w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym 

transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły 

do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10,  

art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712  

z późn. zm.), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn.zm.), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek 

Prezydenta Miasta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku  

w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu 

zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu 

taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta  

Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem  

Nowy Sącz (Dz. Urz. Woj. Małop. 2018 r., poz. 5502) zmienionej Uchwałą Nr LIX/640/2018 

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 roku w sprawie przepisów 

porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi  

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin,  

które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz (Dz. Urz.  

Woj. Małop. 2018 r., poz. 6279) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W załączniku Nr 1 SYSTEM TARYFOWY, CENY I OPŁATY za korzystanie z usług 

przewozowych środkami Komunikacji Miejskiej w Nowym Sączu realizowanych na 

liniach na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień 

międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 

a) w § 4 ust. 1 po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu: 

„11) Bilet nowosądecki - roczny - w cenie 0,01 zł ważny na wszystkie linie, we wszystkie 

dni tygodnia bez limitów przejazdów wydawany na podstawie Karty Nowosądeczanina.” 

b) w § 9 uchyla się ust. 14 i ust. 15. 

 

2. W załączniku Nr 2 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH 

PRZEJAZDÓW środkami komunikacji miejskiej w Nowym Sączu realizowane na liniach 

komunikacji miejskiej na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do 

porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 

 

 

 

 



a) w pkt 1 Tabela 1 po Lp. 13 dodaje się Lp. 14 w brzmieniu: 

 

 

b) w pkt 2 Tabela 2 Lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 

3. W załączniku Nr 3 PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU  

W ŚRODKACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ miasta 

Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Pasażer zobowiązany jest po wejściu do autobusu niezwłocznie skasować bilet  

i zachować go na czas trwania podróży lub zakupić bilet u kierowcy i zachować go na 

czas trwania podróży, lub pobrać bilet zerowy i zachować go na czas trwania podróży lub 

zarejestrować przejazd przy użyciu biletu elektronicznego.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Artur Czernecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 
Imienny bilet elektroniczny wydawany na 

podstawie Karty Nowosądeczanina 

1. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Imienny bilet elektroniczny 



 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku 

w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu 

zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu 

taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego 

Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz 

 

Przedłożony projekt uchwały zawiera propozycję rozszerzenia katalogu biletów  

o Bilet nowosądecki - roczny - ważny na wszystkie linie, we wszystkie dni tygodnia bez 

limitów przejazdów wydawany na podstawie Karty Nowosądeczanina. 

Ponadto przedstawiany projekt porządkuje i aktualizuje zapisy obowiązującej 

uchwały m.in. dotyczące zakończenia funkcjonowania szynobusu. 

 

 


