Uchwała nr 23/2016
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w
sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 33a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo
przewozowe (t. j. Dz. U. 2015 r, poz. 915) oraz art. 7 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 8 pkt 2 oraz art. 15
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym [t. j. Dz. U. 2015
r. poz. 1440]
uchwala się, co następuje:
§1
Wprowadzić następujące zmiany w treści „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej
KZK GOP”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 w sprawie zmiany
Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP z późniejszymi zmianami:
1. W Rozdziale II w Cenniku B w pkt I dotychczasowy ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bilety miesięczne - imienne
Termin, od którego bilety
przestają upoważniać do
SYMBOL
UPRAWNIENIA
NORMALNY ULGOWY
przejazdów komunikacją
miejską
Upoważnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
Nie prowadzi się sprzedaży
jednego wybranego miasta
biletów o symbolu SM/AT
126 zł
63 zł
SM/AT
(gminy).
oraz SC/AT z okresem
Bilet autobusowo –
ważności od 1 sierpnia
tramwajowy.
2016 r. Tym samym bilety
tego rodzaju od dnia
Upoważnia do przejazdu
1
sierpnia 2016 r. nie
wszystkimi liniami na terenie
upoważniają do przejazdów
150 zł
75 zł
SC/AT dwóch i więcej miast (gmin).
komunikacją miejską.
Bilet autobusowo –
tramwajowy.

SM

Upoważnia do przejazdu
wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie
tramwajowymi na terenie
jednego wybranego miasta
(gminy).

110 zł

1

55 zł

Nie prowadzi się sprzedaży
biletów o symbolu SM
z okresem ważności od
1 lipca 2016 r. Tym samym
bilety tego rodzaju od dnia
1 lipca 2016 r. nie
upoważniają do przejazdów
na komunikacją miejską.”

2. W Rozdziale II w Cenniku B w pkt I dodaje się ppkt 2-4 o następującym brzmieniu:
„2. Papierowe bilety miesięczne imienne upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) o
symbolu SC, wycofuje się z oferty KZK GOP z dniem 1 czerwca 2016 roku. Oznacza to, iż nie
prowadzi się sprzedaży tych biletów z okresem ważności rozpoczynającym się od dnia
1 czerwca 2016 roku i tym samym bilety tego rodzaju od dnia 1 czerwca 2016 roku nie
upoważniają do przejazdów komunikacją miejską.
3. Papierowe bilety miesięczne imienne upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy)
o symbolu SM, wycofuje się z oferty KZK GOP z dniem 1 lipca 2016 roku. Oznacza to, iż nie
prowadzi się sprzedaży tych biletów z okresem ważności rozpoczynającym się od dnia 1 lipca
2016 roku i tym samym bilety tego rodzaju od dnia 1 lipca 2016 roku nie upoważniają do
przejazdów komunikacją miejską.
4. Papierowe bilety miesięczne imienne autobusowo-tramwajowe upoważniające do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta (gminy) o symbolu SM/AT oraz
upoważniające do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin)
o symbolu SC/AT, wycofuje się z oferty KZK GOP z dniem 1 sierpnia 2016 roku. Oznacza to, iż
nie prowadzi się sprzedaży tych biletów z okresem ważności rozpoczynającym się od dnia
1 sierpnia 2016 roku i tym samym bilety tego rodzaju od dnia 1 sierpnia 2016 roku nie
upoważniają do przejazdów komunikacją miejską.”
3. W Rozdziale II w Cenniku A w pkt II dotychczasowy ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów
korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja
wejścia i wyjścia z pojazdu) – obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Cena biletu za przewóz
Cena biletu za przewóz
osób
Odległość w km
bagażu
Normalny
Ulgowy
do 1,0 km
2,20 zł
1,10 zł
2,20 zł
Powyżej 1,0 km do 2,0 km
2,80 zł
1,40 zł
2,80 zł
powyżej 2,0 km do 5,0 km
3,10 zł
1,55 zł
3,10 zł
powyżej 5,0 km do 9,0 km
3,70 zł
1,85 zł
3,70 zł
powyżej 9,0 km do 14,0 km
4,20 zł
2,10 zł
4,20 zł
powyżej 14,0 km do 20,0 km
4,40 zł
2,20 zł
4,40 zł
Powyżej 20,0 km
4,60 zł
2,30 zł
4,60 zł
W związku z treścią § 8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera
opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki pobrana zostaje opłata za podróż do końca
trasy danego kursu.”
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1.

§2
Zmiany określone w §1 ust. 1-2 wchodzą w życie od dnia 1 czerwca 2016 roku.

2.

Zmiana określona w §1 ust. 3 wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

§3
Niniejsza uchwała podlega publikacji poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej KZK
GOP (http://bip.kzkgop.pl, zakładka „uchwały Zarządu”) oraz w witrynie internetowej KZK GOP.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Roman Urbańczyk
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