
 
 

UCHWAŁA NR LIV/856/22 
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej 
oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/60/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia cen 
za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2442, z 2019 r. poz. 4300 oraz z 2020 r. poz. 1315) załącznik nr 1 
otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Zduńska Wola 

 
 

Jakub Trenkner 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 5019



Załącznik do uchwały nr LIV/856/22
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Ceny za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli

 

Rodzaj biletów  Cena w zł 

Bilet jednorazowy na terenie miasta  2,20

Bilet jednorazowy na terenie miasta ulgowy 50%  1,10

Bilet jednorazowy na terenie miasta ulgowy  1,55

Bilet jednorazowy podmiejski  3,20

Bilet jednorazowy podmiejski ulgowy 50%  1,60

Bilet jednorazowy podmiejski ulgowy  2,20

Bilet jednorazowy międzymiastowy "Z" 5,00

Bilet jednorazowy międzymiastowy "Z" ulgowy 50% 2,50

Bilet jednorazowy międzymiastowy "Z " ulgowy 3,80

Bilet jednorazowy międzymiastowy "Ex" 6,00

Bilet jednorazowy międzymiastowy "Ex" ulgowy 50% 3,00

Bilet jednorazowy międzymiastowy "Ex" ulgowy 4,50

Bilet miesięczny na terenie miasta 66,00

Bilet miesięczny na terenie miasta ulgowy 50%  33,00

Bilet miesięczny na terenie miasta ulgowy 46,00

Bilet miesięczny podmiejski  102,00

Bilet miesięczny podmiejski ulgowy 50% 51,00

Bilet miesięczny podmiejski ulgowy 72,00

Bilet miesięczny międzymiastowy "Z" 140,00

Bilet miesięczny międzymiastowy "Z" ulgowy 50% 70,00

Bilet miesięczny międzymiastowy "Z" ulgowy  105,00

Bilet miesięczny międzymiastowy "Ex" 168,00

Bilet miesięczny międzymiastowy "Ex" ulgowy 50% 84,00

Bilet miesięczny międzymiastowy "Ex" ulgowy  120,00
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