
PROJEKT 
Druk nr 10/XXIX 

UCHWAŁA NR ………… 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 27 października 2016 r. 
 
 
w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów  
środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu 
ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino 
przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 573; poz. 960) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 915) uchwala się, co następuje: 
 
 

§1. Określa się uprawnienia pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w 
organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze 
użyteczności publicznej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§2. 1. Ustala się wysokość cen biletów i opłat za przewóz rzeczy, obowiązujących w środkach 
komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach 
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 
2. Wykaz cen biletów jednorazowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 
3. Wykaz cen biletów miesięcznych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 
4. Wykaz cen biletów okresowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 
5. Wykaz opłat za przewóz rzeczy w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. 
 

§3. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych  
w przypadku: 
1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu; 
2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; 
3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia 

przepisów o ich przewozie; 
4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. 

 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

 
§5. Traci moc uchwała nr LII/434/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 

ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji 
autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat 
dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na 
liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 
 

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie 1 stycznia 2017 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 
 

Elżbieta Kasprzyk 



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr ………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

Wykaz uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów  
środkami komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino  

przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych  
o charakterze użyteczności publicznej 

 
1. Przejazdy bezpłatne: 
 
1) dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka; 

2) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego 
potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; 

3) osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa – obecnie: 

a) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji (wg orzecznictwa rentowego 
prowadzonego przez lekarzy orzeczników lub komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych); 

b) osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (wg orzecznictwa pozarentowego prowadzonego przez 
powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności); 

c) osoby posiadające stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączoną  
z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego (wg orzecznictwa rentowego prowadzonego przez lekarzy 
rzeczoznawców lub komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego); 

 na podstawie odpowiednio: 

− wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego 
zaliczenie do I grupy inwalidów, 

− wypisu z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych  albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, 
stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidztwa, 

− orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 
niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego całkowitą niezdolność 
do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do 
samodzielnej egzystencji; 

− wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− legitymacji emeryta – rencisty wojskowego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy 
Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; 

− legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy 
odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo 
Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym 
niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− legitymacji osoby niepełnosprawnej, stwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności, wystawionej 
przez uprawniony organ, 

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby 
uprawnionej; 

4) osoby niewidome  – na podstawie odpowiednich dokumentów, określonych w pkt 3, stwierdzających 
niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku; 



5) przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący w podróży osobom zaliczonym do I grupy inwalidztwa lub osobom 
niewidomym (uprawnienie przysługuje również psom-przewodnikom) –  na podstawie jednego z dokumentów 
określonych w pkt 3-4; 

6) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne: 

a) uczęszczające do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym – na 
podstawie odpowiednio: 

− legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego,  

− legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, 

− legitymacji szkolnej albo studenckiej wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej (w tym – osoby, która 
nie ukończyła 16 roku życia), wystawioną przez uprawniony organ lub stosownym orzeczeniem 
(lub wypisem z treści orzeczenia) lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo 
stosownym orzeczeniem komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

b) nieuczęszczające do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym – 
na podstawie odpowiednio: 

− legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawionej przez uprawniony 
organ, 

− legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawionej przez uprawniony organ, 

− stosownego orzeczenia (lub wypisu z treści orzeczenia) lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, 

− stosownego orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

7) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej – na podstawie: 

a) dokumentu dziecka – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem, 

b) zaświadczenia wydanego przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze 
oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zaświadczenia (zawiadomienia, skierowania) 
jednostki udzielającej świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej, bądź organizujących turnusy 
rehabilitacyjne, zawierającego stosowne informacje – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego 
odwiezieniu. 

8) zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi, wydanej przez 
Polski Czerwony Krzyż, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 
tożsamości osoby uprawnionej. 

 
 
2. Przejazdy z ulgą 50%: 

 
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na 

podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; 

2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 
ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie odpowiednio: 

a) zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez 
jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne; 

b) ważnej legitymacji szkolnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie 
wieku ucznia, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji; 

3) doktoranci do ukończenia 35 roku życia  –  na podstawie legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą 
lub jednostkę naukową wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku 
doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji; 

4) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także nauczyciele 
akademiccy – na podstawie odpowiednio: 

a) legitymacji służbowej nauczyciela, 



b) legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego. 

5) emeryci i renciści (z wyłączeniem osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa, uprawnionych do przejazdów 
bezpłatnych) oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – na podstawie aktualnego 
odcinka emerytury lub renty lub ważnej legitymacji organu emerytalno-rentowego wraz z dowodem osobistym. 



Załącznik nr 2 
do Uchwały nr ………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

 
Wykaz cen biletów jednorazowych  

obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej  
w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich  
na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej 

 
 
 

1. Linie komunikacyjne: 
1) na trasie Szczecin – Nowe Czarnowo (Dolna Odra), przez Radziszewo – Daleszewo – Gryfino; 
2) Gryfino – Steklno: 

 

Odcinek Cena biletu 
normalnego 

Cena biletu 
ulgowego - 50% 

Dolna Odra – Szczecin, dworzec aut. 5,80 zł 2,90 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 4,30 zł 2,15 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Podjuchy  4,30 zł 2,15 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Żydowce 4,30 zł 2,15 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Klucz 4,30 zł 2,15 zł 

Gryfino – Szczecin, dworzec aut. 5,80 zł 2,90 zł 

Gryfino – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 4,30 zł 2,15 zł 

Gryfino – Szczecin-Podjuchy  4,30 zł 2,15 zł 

Gryfino – Szczecin-Żydowce 4,30 zł 2,15 zł 

Gryfino – Szczecin-Klucz 4,30 zł 2,15 zł 

Czepino – Szczecin, dworzec aut. 4,90 zł 2,45 zł 

Czepino – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 4,30 zł 2,15 zł 

Czepino – Szczecin-Podjuchy  3,00 zł 1,50 zł 

Czepino – Szczecin-Żydowce 3,00 zł 1,50 zł 

Czepino – Szczecin-Klucz 3,00 zł 1,50 zł 

Nowe Brynki – Szczecin, dworzec aut. 4,90 zł 2,45 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 4,30 zł 2,15 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Podjuchy  3,00 zł 1,50 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Żydowce 3,00 zł 1,50 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Klucz 3,00 zł 1,50 zł 

Daleszewo – Szczecin, dworzec aut. 4,90 zł 2,45 zł 

Daleszewo – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 4,30 zł 2,15 zł 

Daleszewo – Szczecin-Podjuchy  3,00 zł 1,50 zł 

Daleszewo – Szczecin-Żydowce 3,00 zł 1,50 zł 

Daleszewo – Szczecin-Klucz 3,00 zł 1,50 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin, dworzec aut. 4,20 zł 2,10 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 2,50 zł 1,25 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Podjuchy  2,50 zł 1,25 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Żydowce 2,50 zł 1,25 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Klucz 2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin, dworzec aut. 4,20 zł 2,10 zł 



Szczecin-Klucz – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Podjuchy  2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Żydowce 2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin, dworzec aut. 4,20 zł 2,10 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin-Podjuchy  2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Podjuchy – Szczecin, dworzec aut. 4,20 zł 2,10 zł 

Szczecin-Podjuchy – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 2,50 zł 1,25 zł 

Szczecin-Zdroje, skrzyż. – Szczecin, dworzec aut. 2,80 zł 1,40 zł 

Dolna Odra – Radziszewo, autostrada (teren gminy Gryfino) 2,20 zł 1,10 zł 

Gryfino – Steklno (teren gminy Gryfino) 2,20 zł 1,10 zł 

 
 
 

2. Linie komunikacyjne: 
1) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Chlebowo – Gardno – Wełtyń; 
2) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Stare Brynki – Gardno – Wełtyń; 
3) obsługujące teren Gminy Gryfino: 

 
 

Odcinek Cena biletu 
normalnego 

Cena biletu 
ulgowego - 50% 

do 3 km 3,20 zł 1,60 zł 
4-6 km 4,00 zł 2,00 zł 
7-9 km 4,80 zł 2,40 zł 

10-12 km 5,60 zł 2,80 zł 
13-15 km 6,60 zł 3,30 zł 
16-20 km 7,40 zł 3,70 zł 
21-25 km 8,60 zł 4,30 zł 
26-30 km 9,60 zł 4,80 zł 
31-35 km 10,40 zł 5,20 zł 
36-40 km 10,60 zł 5,30 zł 
41-50 km 12,30 zł 6,15 zł 
51-60 km 12,80 zł 6,40 zł 

 



Załącznik nr 3 
do Uchwały nr ………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

 
Wykaz cen biletów miesięcznych  

obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej  
w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich  
na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej 

 
 

1. Linie komunikacyjne: 
1) na trasie Szczecin – Nowe Czarnowo (Dolna Odra), przez Radziszewo – Daleszewo – Gryfino; 
2) Gryfino – Steklno: 
 

Odcinek Cena biletu 
normalnego 

Cena biletu 
ulgowego - 50% 

Dolna Odra – Szczecin, dworzec aut. 186,00 zł 93,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 142,00 zł 71,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Podjuchy  142,00 zł 71,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Żydowce 142,00 zł 71,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Klucz 142,00 zł 71,00 zł 

Gryfino – Szczecin, dworzec aut. 186,00 zł 93,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 142,00 zł 71,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Podjuchy  142,00 zł 71,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Żydowce 142,00 zł 71,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Klucz 142,00 zł 71,00 zł 

Czepino – Szczecin, dworzec aut. 162,00 zł 81,00 zł 

Czepino – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 142,00 zł 71,00 zł 

Czepino – Szczecin-Podjuchy  96,00 zł 48,00 zł 

Czepino – Szczecin-Żydowce 96,00 zł 48,00 zł 

Czepino – Szczecin-Klucz 96,00 zł 48,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin, dworzec aut. 162,00 zł 81,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 142,00 zł 71,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Podjuchy  96,00 zł 48,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Żydowce 96,00 zł 48,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Klucz 96,00 zł 48,00 zł 

Daleszewo – Szczecin, dworzec aut. 162,00 zł 81,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 142,00 zł 71,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Podjuchy  96,00 zł 48,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Żydowce 96,00 zł 48,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Klucz 96,00 zł 48,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin, dworzec aut. 139,00 zł 69,50 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 82,00 zł 41,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Podjuchy  82,00 zł 41,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Żydowce 82,00 zł 41,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Klucz 82,00 zł 41,00 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin, dworzec aut. 139,00 zł 69,50 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 82,00 zł 41,00 zł 



Szczecin-Klucz – Szczecin-Podjuchy  82,00 zł 41,00 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Żydowce 82,00 zł 41,00 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin, dworzec aut. 139,00 zł 69,50 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 82,00 zł 41,00 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin-Podjuchy  82,00 zł 41,00 zł 

Szczecin-Podjuchy – Szczecin, dworzec aut. 139,00 zł 69,50 zł 

Szczecin-Podjuchy – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 82,00 zł 41,00 zł 

Szczecin-Zdroje, skrzyż. – Szczecin, dworzec aut. 92,00 zł 46,00 zł 

Dolna Odra – Radziszewo, autostrada (teren gminy Gryfino) 79,00 zł 39,50 zł 

Gryfino – Steklno (teren gminy Gryfino) 79,00 zł 39,50 zł 

 
 
 

2. Linie komunikacyjne: 
1) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Chlebowo – Gardno – Wełtyń; 
2) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Stare Brynki – Gardno – Wełtyń; 
3) obsługujące teren Gminy Gryfino: 

 
 

Odcinek Cena biletu 
normalnego 

Cena biletu 
ulgowego - 50% 

do 3 km 128,00 zł 64,00 zł 
4-6 km 160,00 zł 80,00 zł 
7-9 km 192,00 zł 96,00 zł 

10-12 km 224,00 zł 112,00 zł 
13-15 km 262,00 zł 131,00 zł 
16-20 km 294,00 zł 147,00 zł 
21-25 km 346,00 zł 173,00 zł 
26-30 km 384,00 zł 192,00 zł 
31-35 km 416,00 zł 208,00 zł 
36-40 km 422,00 zł 211,00 zł 
41-50 km 493,00 zł 246,50 zł 
51-60 km 512,00 zł 256,00 zł 



Załącznik nr 4 
do Uchwały nr ………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

 
Wykaz cen biletów okresowych  

obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej  
w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich  
na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej 

 
 
 
1. Linie komunikacyjne: 

1) na trasie Szczecin – Nowe Czarnowo (Dolna Odra), przez Radziszewo – Daleszewo – Gryfino; 
2) Gryfino – Steklno: 

 

odcinek 
ceny biletów okresowych 

7-dniowych 14-dniowych 30-dniowych 60-dniowych 90-dniowych 

Dolna Odra – Szczecin, dworzec aut. 47,00 zł 93,00 zł 186,00 zł 353,00 zł 530,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Podjuchy  36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Żydowce 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Dolna Odra – Szczecin-Klucz 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Gryfino – Szczecin, dworzec aut. 47,00 zł 93,00 zł 186,00 zł 353,00 zł 530,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Podjuchy  36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Żydowce 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Gryfino – Szczecin-Klucz 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Czepino – Szczecin, dworzec aut. 41,00 zł 81,00 zł 162,00 zł 308,00 zł 462,00 zł 

Czepino – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Czepino – Szczecin-Podjuchy  24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Czepino – Szczecin-Żydowce 24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Czepino – Szczecin-Klucz 24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin, dworzec aut. 41,00 zł 81,00 zł 162,00 zł 308,00 zł 462,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Podjuchy  24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Żydowce 24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Nowe Brynki – Szczecin-Klucz 24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Daleszewo – Szczecin, dworzec aut. 41,00 zł 81,00 zł 162,00 zł 308,00 zł 462,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 36,00 zł 71,00 zł 142,00 zł 270,00 zł 405,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Podjuchy  24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Żydowce 24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Daleszewo – Szczecin-Klucz 24,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 182,00 zł 274,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin, dworzec aut. 35,00 zł 70,00 zł 139,00 zł 264,00 zł 396,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Podjuchy  21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Żydowce 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Radziszewo, autostrada – Szczecin-Klucz 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 



Szczecin-Klucz – Szczecin, dworzec aut. 35,00 zł 70,00 zł 139,00 zł 264,00 zł 396,00 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Podjuchy  21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Szczecin-Klucz – Szczecin-Żydowce 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin, dworzec aut. 35,00 zł 70,00 zł 139,00 zł 264,00 zł 396,00 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Szczecin-Żydowce – Szczecin-Podjuchy  21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Szczecin-Podjuchy – Szczecin, dworzec aut. 35,00 zł 70,00 zł 139,00 zł 264,00 zł 396,00 zł 

Szczecin-Podjuchy – Szczecin-Zdroje, skrzyż. 21,00 zł 41,00 zł 82,00 zł 156,00 zł 234,00 zł 

Szczecin-Zdroje, skrzyż. – Szczecin, dworzec aut. 23,00 zł 46,00 zł 92,00 zł 175,00 zł 262,00 zł 

Dolna Odra – Radziszewo, autostrada  
(teren gminy Gryfino) 20,00 zł 40,00 zł 79,00 zł 150,00 zł 225,00 zł 

Gryfino – Steklno (teren gminy Gryfino) 20,00 zł 40,00 zł 79,00 zł 150,00 zł 225,00 zł 

 
 
 
2. Linie komunikacyjne: 

1) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Chlebowo – Gardno – Wełtyń; 
2) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Stare Brynki – Gardno – Wełtyń; 
3) obsługujące teren Gminy Gryfino: 

 
 

odległość 
ceny biletów okresowych 

7-dniowych 14-dniowych 30-dniowych 60-dniowych 90-dniowych 
do 3 km 32,00 zł 64,00 zł 128,00 zł 243,00 zł 365,00 zł 
4-6 km 40,00 zł 80,00 zł 160,00 zł 304,00 zł 456,00 zł 
7-9 km 48,00 zł 96,00 zł 192,00 zł 365,00 zł 547,00 zł 

10-12 km 56,00 zł 112,00 zł 224,00 zł 426,00 zł 638,00 zł 
13-15 km 65,50 zł 131,00 zł 262,00 zł 498,00 zł 747,00 zł 
16-20 km 73,50 zł 147,00 zł 294,00 zł 559,00 zł 838,00 zł 
21-25 km 86,50 zł 173,00 zł 346,00 zł 657,00 zł 986,00 zł 
26-30 km 96,00 zł 192,00 zł 384,00 zł 730,00 zł 1 094,00 zł 
31-35 km 104,00 zł 208,00 zł 416,00 zł 790,00 zł 1 186,00 zł 
36-40 km 105,50 zł 211,00 zł 422,00 zł 802,00 zł 1 203,00 zł 
41-50 km 123,25 zł 246,50 zł 493,00 zł 937,00 zł 1 405,00 zł 
51-60 km 128,00 zł 256,00 zł 512,00 zł 973,00 zł 1 459,00 zł 



Załącznik nr 5 
do Uchwały nr ………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

 
Wykaz opłat za przewóz rzeczy 

obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino 
przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej  

 
 
 

cena biletu 
normalnego 

opłata za przewóz 1 szt. rzeczy 
(bagażu lub zwierzęcia) 

do 11,00 zł 1,50 zł 
11,01-16,00 zł 2,50 zł 

 
 



Załącznik nr 6 
do Uchwały nr ………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej 
 

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

normalnego stosowaną przez operatora organizowanych przez Gminę Gryfino przewozów pasażerskich, w 
następujący sposób: 
1) jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu; 
2) jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; 
3) jako 20-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,  

a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu: 
a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego 

dokumentu przewozu, 
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – 

bez zachowania tych warunków; 
4) jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu bez uzasadnionej przyczyny. 
2. Wysokość przysługującej operatorowi gminnych przewozów pasażerskich opłaty manipulacyjnej ustala się, 

uwzględniając ponoszone przez niego koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty 
dodatkowej, w wysokości 10% opłaty określonej w ust. 1. 
 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

Przedmiotowa uchwała jest wynikiem zmiany kwalifikacji przewozów organizowanych przez Gminę 
Gryfino. Zgodnie z aktualną wykładnią pojęć z zakresu publicznego transportu zbiorowego, gminy 
miejsko-wiejskie są organizatorami komunikacji miejskiej. Wprowadzenie nowych uwarunkowań do 
systemu komunikacyjnego Gminy wymaga zweryfikowania dotychczasowych uprawnień pasażerów do 
korzystania z ulgowych przejazdów w środkach komunikacyjnych i dostosowania ich do charakteru 
komunikacji miejskiej. Głównym efektem wspomnianego procesu jest wprowadzenie w obrębie 
ustanowionych przez Gminę pozaustawowych uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów jednolitej 
ulgi w wysokości 50% w odniesieniu do określonych grup pasażerów. Stawka ta jest tożsama z wysokością 
ulgi w przypadku innych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, 
określonych przepisami prawa powszechnego.  

Poza uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami komunikacji organizowanej przez Gminę Gryfino, 
przedmiotowa uchwała ustala również ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, a także 
opłaty za przewóz rzeczy w komunikacji autobusowej na wszystkich liniach organizowanych przez Gminę 
Gryfino. Wprowadza również sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, 
naliczanych przez operatora, który będzie obsługiwać gminny system komunikacyjny. 

 

 

 
Sporządził: 

Mariusz Tarka 

 
 
 


