
      
UCHWAŁA Nr XLII/55/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

 

w sprawie ustalania 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 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1343 ze zm.) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

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

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego.  

§ 2. Wykaz cen za korzystanie z linii komunikacyjnych, o których mowa w § 1 stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 6894)  

i Uchwała XL/42/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022. zmieniająca uchwałę w sprawie 

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

publicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 4116). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

Porozumienie Nr KD.7142.24.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności 

publicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 6689) reguluje zasady organizacji powiatowej 

komunikacji o charakterze użyteczności publicznej. W oparciu o wymienione Porozumienie 9 grudnia 2021 r.  

zawarto umowę pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a gminą – miasto Grudziądz, w której m.in. zapisano 

zasady ustalania wysokości cen biletów w komunikacji powiatowej obowiązujące na terenie miasta 

Grudziądza.  

Wobec tego, że Uchwała Nr LXVII/566/22 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, zakłada podwyższenie cen biletów 

komunikacji miejskiej równoznaczne jest podwyższenie cen biletów obowiązujących w komunikacji 

powiatowej.  

 

Obszar 

obowiązywania 

Obowiązująca 

cena biletu 

jednorazowego  

w zł 

Cena biletu od 

1.01.2023 r.  

w zł 

Obowiązująca 

cena biletu 

miesięcznego  

w zł 

Cena biletu od 

1.01.2023 r.  

w zł 

Gmina Grudziądz do 

miasta Grudziądz 

3,20 3,80 78,00 84,00 

Miasto i Gmina 

Radzyń Chełmiński 

do miasta Grudziądza 

3,50 4,00 108,00 120,00 

Gmina Gruta do 

miasta Grudziądz 

3,80 4,20 138,00 150,00 

 

Gmina Świecie nad 

Osą do miasta 

Grudziądz 

5,00 5,00 150,00 160,00 

Gmina i Miasto Łasin 

do miasta Grudziądz 

- 6,00 - 160,00 

  Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 



 Załącznik do Uchwały Nr XLII/55/2022 

                                                                          Rady Powiatu Grudziądzkiego 

                                                                  z dnia 9 listopada 2022 r. 
 

 

CENNIK OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE 

 

Nazwa 

biletu 

Obszar ważności wg 

przebiegu danej linii 

Bilety 

jednorazowe 

(zł) 

Gminny z terenu gminy Grudziądz 

do miasta Grudziądz 
3,80 

na terenie gminy 

Grudziądz 
1,00 

Gminny z terenu gminy Radzyń 

Chełmiński do miasta 

Grudziądz 

4,00 

na terenie gminy 

Radzyń Chełmiński 
2,00 

Gminny z terenu gminy Gruta do 

miasta Grudziądz 
4,20 

na terenie gminy Gruta 2,10 

Gminny z terenu gminy Świecie 

nad Osą do miasta 

Grudziądz 

5,00 

na terenie gminy Świecie 
n/Osą 

2,00 

Gminny z terenu Gminy i Miasta 

Łasin do miasta 
Grudziądz 

6,00 

na terenie Gminy i 

Miasta Łasin 
4,00 

Gminny 

linia 

P12 

 

z terenu Świecie nad 
Osą do Łasina 

7,00 

Miejski 

 

 

na terenie miasta 
Grudziądza wszystkie linie 

powiatowe 

3,80 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENNIK OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE* 

 

 

Nazwa 

biletu 

Obszar 

ważności wg 

przebiegu 

danej linii 

Cena biletów 

miesięcznych 

(zł) 

Gminny 

z terenu gminy 

Grudziądz do 

miasta Grudziądz 

 

84,00  

Gminny 

 

z terenu gminy 

Radzyń 

Chełmiński do 

miasta Grudziądz 

 

120,00  

Gminny 

z terenu gminy 

Gruta do miasta 

Grudziądza 

 

150,00  

Gminny 

z terenu gminy 

Świecie nad Osą 
do miasta 

Grudziądza 

160,00  

Gminny 

z terenu Gminy i 

Miasta 

Łasin do miasta 

Grudziądz 

 

160,00 

na terenie 

Gminy i Miasto 
Łasin 

128,00 

Gminny na 

liniach P13 

– P16 – P18 

-P20 

Na terenie 

gminy 

Grudziądz  
390,00  

Gminny na 

linii P12 

z terenu Świecie 

nad Osą do 
Łasina 

160,00 

 

*Osoby, które zakupią bilet miesięczny na dowolną linię w danym obszarze ważności mogą 

podróżować wszystkimi liniami powiatowymi w obrębie obszaru ważności, na który został zakupiony 

bilet miesięczny. 

  Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


