
UCHWAŁA Nr XXXIII/141/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 15 ust. 1 pkt.10 i art.50a ust. 2 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371)  

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

o charakterze użyteczności publicznej: 

1) 3,20 zł za bilet jednorazowy na liniach oznaczonych symbolem „P1; P3; P4; P5; P6; P7: P8; P9 i P10”; 

2) 1,00 zł za bilet jednorazowy na obszarze gminy Grudziądz; 

3) 3,50 zł za bilet jednorazowy na linii oznaczonej symbolem „P2”; 

4) 1,70 zł za bilet jednorazowy na obszarze Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński; 

5) 3,80 zł za bilet jednorazowy na linii oznaczonej symbolem „P11”; 

6) 1,90 zł za bilet jednorazowy na obszarze gminy Gruta; 

7) 78,00 zł za bilet miesięczny na liniach oznaczonych symbolem „P1; P3; P4; P5; P6; P7: P8; P9 i P10”; 

8) 108,00 zł za bilet miesięczny na linii oznaczonej symbolem „P2”; 

9) 138,00 zł za bilet miesięczny na linii oznaczonej symbolem „P11”; 

10) 7,00 zł za bilet jednorazowy na linii oznaczonej symbolem „P12”; 

11) 156,86 zł za bilet miesięczny na linii oznaczonej symbolem „P12”; 

12) 5,00 zł za bilet jednorazowy na liniach oznaczonych symbolem „P13 – P15”; 

13) 390,00 zł za bilet miesięczny na liniach oznaczonych symbolem „P13 – P15”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Przewodnicząca Rady 

                          /-/ Marzena Dembek 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

o charakterze użyteczności publicznej wskazuje ceny za usługi przewozowe w komunikacji powiatowej. 

Przedstawione ceny biletów jednorazowych i miesięcznych wynikają z propozycji poszczególnych samorządów.  

 

 
 

                         Przewodnicząca Rady 

                          /-/ Marzena Dembek 


