
UCHWAŁA NR 51/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 7 lutego 2019 r. 
 
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji 
miejskiej w Toruniu”. 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
r., poz. 994 z późn. zm.1), w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.2) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.3) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. 1. Przyjmuje się pilotażowy program „System biletu elektronicznego w komunikacji 
miejskiej w Toruniu”, zwany dalej „Programem”, umożliwiający zakup biletu uprawniającego do 
korzystania z przejazdu przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych.  

2. Program kierowany jest do osób korzystających odpłatnie z usług przewozowych 
na wybranych liniach objętych pilotażem. 

3. Program zostanie wdrożony z dniem 1 marca 2019 r. i będzie realizowany do dnia 30 września 
2019 r. 

 
§ 2. W ramach Programu do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na liniach objętych 

pilotażem,  uprawniają: 
1) bilety jednoprzejazdowe, których zakup możliwy jest poprzez: 

a) zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletu w formie 
elektronicznej (pilotażowej Toruńskiej Karcie Miejskiej), 

lub 
b) dokonanie transakcji zakupu w pojeździe, w kasowniku wyposażonym w terminal płatniczy, 

przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub smartphona; 
2) bilety wymienione w § 2 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr 747/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 

2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2018 r. poz. 1446). 

 
§ 3. W okresie realizacji Programu obowiązują ceny urzędowe za usługi przewozowe ustalone 

w uchwale Nr 747/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat 
dodatkowych. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 
i 2500. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2435. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i 1693. 


