
 
 

Uchwała Nr  469/XXXIX /2014 
Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 26 luty 2014r. 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany 
opłat za przewozy autobusami komunikacji  miejskiej w 
Ciechanowie. 

 
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi 
zmianami), art.4 ust.1 pkt 2 i art.5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.236), art.8 ust.1 ustawy z 
dnia 5 lipca 2001r. o cenach (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz.385) - Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W załączniku do uchwały nr 298/XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012r. określającego 
cennik opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie 
wprowadza się następujące zmiany: 
    w części II cennika dotyczącego biletów okresowych wprowadza się zmiany cen 

biletów: w strefie miejskiej oraz w strefie miejskiej i podmiejskiej, w następujący 
sposób: 

1) w poz. 1 – „Bilet 30–dniowy imienny o nieograniczonej ilości przejazdów ważny 
od poniedziałku do piątku do godz.24.00 trzydziestego dnia terminu ważności”: 

      a) strefa miejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę „70,00”  
          zmienia się na „60,00”, 
      b) dwie strefy: miejska i podmiejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę 

„86,00” zmienia się na „76,00”, 
2) w poz.2 - „Bilet 30–dniowy ulgowy 50% imienny o nieograniczonej ilości 

przejazdów ważny od poniedziałku do piątku do godz.24.00 trzydziestego dnia 
terminu ważności”: 

     a) strefa miejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę „35,00”  
          zmienia się na „30,00”, 
     b) dwie strefy: miejska i podmiejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę 

„43,00” zmienia się na „38,00”, 
3) w poz.3 – „Bilet 30-dniowy imienny o nieograniczonej ilości przejazdów ważny w 

dni robocze i świąteczne do godz. 24.00 trzydziestego dnia terminu ważności”:  
    a) strefa miejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę „80,00”  
          zmienia się na „70,00”, 
    b) dwie strefy: miejska i podmiejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę 

„100,00” zmienia się na „90,00”, 



4) w poz.4 - „Bilet 30-dniowy imienny ulgowy 50% o nieograniczonej ilości 
przejazdów ważny w dni robocze i świąteczne do godz. 24.00 trzydziestego dnia 
terminu ważności”:  

    a) strefa miejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę „40,00”  
        zmienia się na „35,00”, 
    b) dwie strefy: miejska i podmiejska (wszystkie linie) – dotychczasową cenę 

„50,00” zmienia się na „45,00”, 
 

§ 2. 
 

Zmiana (obniżka) cen biletów okresowych, o których mowa w § 1, obowiązuje w 
okresie 6 miesięcy tj. od 01 kwietnia 2014r. do 30 września 2014r. 
Począwszy od 01 października 2014r. przywraca się ceny biletów obowiązujące 
przed 01 kwietnia 2014r. 
  

§ 3. 
 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Prezydenta Miasta Ciechanów. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2014r. 
 
 
 
                                                                                                        Wiceprzewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Ciechanów 
 
                                                                                          Zdzisław Dąbrowski 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 


