
 
 

UCHWAŁA NR XLI/904/21 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniająca „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar 

Gminy Mrocza oraz wprowadzenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów posiadaczom Bydgoskiej 
Karty Turysty 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2020 oraz  Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, poz. 1378 oraz poz. 2400) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W cenniku opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 551, poz. 2006, poz. 2588, z 2019 r. poz. 3920 i poz. 5919 oraz z 2020 r. 
poz. 1694 i poz. 6648) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Definicja „biletu sieciowego Bydgoskiego Malucha” oznaczona jako 4) otrzymuje brzmienie: 

„ bilet sieciowy Malucha przysługuje: 

- dzieciom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy w wieku od 4 roku życia do 30 września roku 
w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Karty Bydgoskiego Malucha wydanej przez Zarząd 
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 

- dzieciom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, 
Dąbrowa Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym 
kończą 7 lat, na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. 
Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy - zawartych 
z właściwą gminą.”. 

2. Definicja „biletu uczniowskiego” oznaczona jako 5) otrzymuje brzmienie: 

„bilet uczniowski przysługuje: 

- uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, do  30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2, MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub ART/102), 
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- uczniom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa 
Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
do  30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór 
MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2, MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub ART/102) oraz Metropolitalnej Karty 
Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia 
międzygminnego  lub umowy- zawartych z właściwą gminą.”. 

§ 2. W wykazie uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w Bydgoszczy oraz sposobie dokumentowania tych uprawnień stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwaly Nr 
LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. 
poz. 551, poz. 2006, poz. 2588, z 2019 r. poz. 3920 i poz. 5919 oraz z 2020 r. poz. 1694 i poz. 6648) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W ust. 1 po pkt. 20) dodaje się pkt. 21) o brzmieniu: 

„21) posiadacze, wydanej przez Bydgoskie Centrum Informacji, Bydgoskiej Karty Turysty z opcją 
korzystania z komunikacji miejskiej 

- na podstawie kodu QR w aplikacji mobilnej, w okresie ważności pakietu turysty z opcją 
korzystania z komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.”. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Monika Matowska 
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