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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie wysokości cen z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt w ramach gminnych przewozów 
pasażerskich Gminy Oborniki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 
poz. 712 t.j. ze zm.) w zw. z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2019  poz. 2475 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się strefy biletowe w gminnych przewozach pasażerskich Gminy Oborniki, których zasięg określa 
załącznik nr 1. 

§ 2. Ustala się ceny biletów za przejazdy gminnymi przewozami pasażerskimi Gminy Oborniki określone 
w załączniku nr 2. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/693/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 września 2014 r. w sprawie 
wysokości cen z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt komunikacją miejską. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2021 r. 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Strefy biletowe w gminnych przewozach pasażerskich Gminy Oborniki. 

§ 1. 1. Ustala się strefy biletowe w gminnych przewozach pasażerskich Gminy Oborniki: 

2. I Strefa miasto – w obszar tej strefy wchodzą wszystkie przystanki zlokalizowane wewnątrz granic miasta 
Oborniki. 

3. II Strefa podmiejska – w obszar tej strefy wchodzą wszystkie przystanki zlokalizowane w granicach 
następujących miejscowości: Bogdanowo, Dąbrówka Leśna, Kowanowo, Kowanówko, Rożnowo, Słonawy, 
Uścikowo Folwark. 

4. III Strefa gminna – w obszar tej strefy wchodzą wszystkie przystanki zlokalizowane w granicach 
następujących miejscowości: Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Chludowo, Chrustowo, Gołaszyn, Gołębowo, Górka, 
Kiszewo, Kiszewko, Kowalewko, Lulin, Łukowo, Maniewo, Marszewiec, Nieczajna, Niemieczkowo, 
Nowołoskoniec, Objezierze, Ocieszyn, Osowo Nowe, Pacholewo, Popówko, Sławienko, Stobnica, Ślepuchowo, 
Świerkówki, Uchorowo, Urbanie, Uścikowo, Wargowo, Wychowaniec, Zielątkowo, Żerniki. 

5. IV Strefa pozagminna – w obszar tej strefy wchodzą przystanki zlokalizowane w granicach następujących 
miejscowości: Dziewcza Struga, Jaracz, Garbatka, Ludwikowo, Parkowo, Rogoźno, Ruda, Szamotuły, Wełna.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Ceny biletów za przejazdy środkami gminnych przewozów pasażerskich Gminy Oborniki. 

§ 1. 1. Ceny biletów jednorazowych w złotych, za przejazd środkami gminnych przewozów pasażerskich 
Gminy Oborniki wynoszą: 

Ilość stref, w których ważny jest 
bilet jednorazowy 

Cena Objaśnienie 

1 2,00 Wewnątrz strefy I albo II albo III albo IV 
2 3,00 Wewnątrz stref: I i II albo II i III albo III i IV 
3 3,50 Wewnątrz stref: I i II i III albo II i III i IV 
4 5,00 We wszystkich strefach 

2. Ceny biletów miesięcznych w złotych, za przejazd środkami gminnych przewozów pasażerskich Gminy 
Oborniki wynoszą: 

Ilość stref, w których ważny jest 
bilet miesięczny 

Cena Objaśnienie 

1 80 Wewnątrz strefy I albo II albo III albo IV 
2 120 Wewnątrz stref: I i II albo II i III albo III i IV 
3 140 Wewnątrz stref: I i II i III albo II i III i IV 
4 200 We wszystkich strefach 

3. Przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary 100x60x50 cm, wózka dziecięcego lub zwierzęcia 
podlega opłacie jak za przewóz osób na podstawie biletów normalnych wyszczególnionych w ust. 1. 

4. Nie podlega opłacie przewóz za: 

1) wózek dziecięcy, z którego korzysta dziecko; 

2) wózek inwalidzki, z którego korzysta osoba z niepełnosprawnaścią; 

3) pies przewodnik osoby niewidomej lub pies asystujący osoby z niepełnosprawnością. 

§ 2. 1. Ceny biletów ulgowych jednorazowych w złotych, za przejazd środkami gminnych przewozów 
pasażerskich Gminy Oborniki wynoszą: 

  
Ilość stref, w których ważny jest 
bilet jednorazowy 

Cena Objaśnienie 

1 1,00 Wewnątrz strefy I albo II albo III albo IV 
2 1,50 Wewnątrz stref: I i II albo II i III albo III i IV 
3 1,75 Wewnątrz stref: I i II i III albo II i III i IV 
4 2,50 We wszystkich strefach 

2. Ceny biletów miesięcznych ulgowych w złotych, za przejazd środkami gminnych przewozów pasażerskich 
Gminy Oborniki wynoszą: 

Ilość stref, w których ważny jest 
bilet miesięczny 

Cena Objaśnienie 

1 40 Wewnątrz strefy I albo II albo III albo IV 
2 60 Wewnątrz stref: I i II albo II i III albo III i IV 
3 70 Wewnątrz stref: I i II i III albo II i III i IV 
4 100 We wszystkich strefach 



§ 3. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami gminnych przewozów pasażerskich Gminy Oborniki 
uprawnione są następujące osoby: 

1) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu jednego z niżej 
wymienionych dokumentów: 

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która 
nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, 

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne, 

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką; 

2) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej 
legitymacji, stwierdzającej jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: 

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, 

b) niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

c) znaczny stopień niepełnosprawności, 

d) I grupę inwalidztwa, 

- wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 

3) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej 
legitymacji, stwierdzającej jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: 

a) całkowitą niezdolność do pracy, 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

d) II grupę inwalidztwa, 

- wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub 
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości. 

4) opiekun, którym jest jedna osoba towarzysząca osobie wymienionej w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 w czasie podróży 
z tymi osobami; 

5) umundurowani funkcjonariusze straży miejskiej gminy Oborniki, w czasie pełnienia służby; 

6) osoby posiadające bilet okresowy imienny, wydany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (bilet Bus Tramwaj 
Kolej), obejmujący przystanki Wargowo, Bogdanowo, Oborniki Wlkp. Miasto, Oborniki Wlkp., Rożnowo, po 
okazaniu ww. ważnego biletu wraz z dokumentem potwierdzającym dane wskazane na bilecie; 

7) osoby, które ukończyły 70 lat, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek; 

8) osoby posiadające ważną Obornicką Kartę Seniora, po jej okazaniu; 

9) osoby z niepełnosprawnością poruszające się na trasie miejsca zamieszkania – miejsca pracy po okazaniu 
ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, stwierdzającej jeden z niżej 
przedstawionych stanów faktycznych: 

a) całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

c) II grupę inwalidztwa, 

- wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości i zaświadczeniem od pracodawcy 
potwierdzającym zatrudnienie ważnym 2 miesiące. 

10) pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wykonujący zadania 
służbowe w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), po okazaniu legitymacji 
służbowej. 



2. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych, o których mowa w §2, środkami gminnych 
przewozów pasażerskich Gminy Oborniki są uprawnione następujące osoby: 

1) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej 
legitymacji, stwierdzający jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: 

a) całkowitą niezdolność do pracy, 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

c) II grupę inwalidztwa, 

- wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności, wraz z ważnym dokumentem tożsamości; 

2) dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole; 

3) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do 30 września roku, w którym osoba 
ucząca się ukończyła 21 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; 

4) osoby, które ukończyły 65 lat, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.



UZASADNIENIE

Uchwała proponowana w obecnym kształcie rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania

z bezpłatnych przejazdów gminnymi przewozami pasażerskimi: o osoby o znacznym stopniu

niepełnosprawności, pracujących w terenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach,

strażników miejskich na służbie oraz osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością dojeżdżające do/z pracy.

Do uprawnionych z korzystania z przejazdów ulgowych włączone zostały osoby o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności.

Proponowane zmiany mają na celu wyrównanie szans w edukacji i na rynku pracy osób

z niepełnosprawnościami, a także ułatwienie im aktywizacji zawodowej.




