Uchwała nr 73/2016
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach
z dnia 18 października 2016r.
w sprawie: honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP wspólnych
biletów 24-godzinych
Na podstawie § 34 ust.3 pkt i oraz l Statutu KZK GOP (t. j. Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015 r.,
poz. 3232) oraz § 2 pkt 12 i § 11 pkt 4 „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji
miejskiej KZK GOP”
Zarząd Związku uchwala:
§1
1. Wyrazić zgodę na honorowanie w komunikacji miejskiej KZK GOP 24-godzinnych biletów
emitowanych przez Koleje Śląskie S. A. zwanych „EKO BILETAMI P/T/A”.
2. Ustalić cenę „EKO BILETU P/T/A” na dzień podpisania umowy z Kolejami Śląskimi S. A. na
kwotę 38 złotych. Cena „EKO BILETU P/T/A” została wyliczona jako suma cen biletów 24godzinnych (dobowych) KZK GOP, Kolei Śląskich S. A. oraz MZK Tychy (odpowiednio 16 zł,
34 zł i 12 zł), pomniejszonych o upust udzielony przez każdego z organizatorów w
wysokości odpowiednio: KZK GOP 37,5%, Koleje Śląskie 38,2% oraz MZK Tychy 41,7%.
3. Ustalić należny KZK GOP z tytułu honorowania „EKO BILETU P/T/A” udział w wartości
sprzedanych biletów na poziomie 26,32% od ceny nominalnej biletu (po upuście),
wyliczony jako udział ceny biletu KZK GOP w całkowitej cenie „EKO BILETU”
(odpowiednio 10 zł i 38 zł).
§2
1.

Wyrazić zgodę na zawarcie ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz Miejskim Zarządem
Komunikacji w Tychach umowy regulującej zasady sprzedaży i honorowania „EKO
BILETU P/T/A” oraz wzajemne rozliczenia Stron, zgodnie z zasadami określonymi w § 1
niniejszej uchwały, której ramowe postanowienia stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.

2.

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu do dokonywania zmian w przyjętym projekcie
umowy. Zmiany te nie mogą jednakże zmieniać w istotny sposób przedmiotu umowy
oraz zasad rozliczeń finansowych.
§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Roman Urbańczyk

Uzasadnienie

Dbając o interes mieszkańców aglomeracji śląskiej poprzez integrację taryfową z
innymi organizatorami komunikacji na jej terenie, proponuje się umożliwić podróżnym
korzystanie z oferty specjalnej - 24-godzinnych biletów emitowanych przez Koleje Śląskie
zwanych „EKO BILETAMI P/T/A”. Są to bilety umożliwiające podróż zarówno pociągami, jak i
wszystkimi liniami komunikacji miejskiej KZK GOP i MZK Tychy. Przedłożony projekt uchwały
określa warunki umowy w zakresie czasu trwania umowy, ceny biletów wspólnych,
udzielonego rabatu oraz upustu i terminu płatności.

Katowice, dnia 07.10.2016r.

