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Temat: Dane dotyczące komunikacji miejskiej. 
 
W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informujemy, że właścicielem 
infrastruktury drogowej, torowej i sieciowej w Bydgoszczy jest miasto, a jej 
zarządzaniem zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.  
W gestii Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. pozostaje zarządzanie 
infrastrukturą torowo – sieciową na terenie zajezdni oraz realizacja przewozów. 
 
Stawka netto za usługi przewozowe w komunikacji tramwajowej w br. wynosi: 

 4,59 zł za pociąg jednowagonowy, 

 7,29 zł za pociąg dwuwagonowy. 
 
 

      Z poważaniem 
     DYREKTOR 
/-/ mgr inż. Jan Siuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1. Adresat 
2. a/a  

 
Kontakt: 
Rafał Malewski 
tel. (52) 582-27-60 





Elbląg, dnia 25.10.2010 r. 

 

GkiOŚ.GK.I.5552-29/2010 

 

 

 
 

 

 

 

W odpowiedzi na Pana pismo otrzymane w dniu 14.10.2010 r. drogą 

elektroniczną, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że 

w roku 2010 stawka netto na usługi przewozowe płacone przewoźnikowi – spółce 

Tramwaje Elbląskie wynosiła lub będzie wynosić odpowiednio: 

• w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca – 7,26 zł/ za 1 wozokm; 

• w okresie od 1 lipca do 30 listopada – 8,68 zł/ za 1 wozokm; 

• w miesiącu grudniu – 7,26 zł/ za 1 wozokm . 

Ponadto informuje, iż za utrzymanie infrastruktury technicznej komunikacji 

tramwajowej odpowiada Spółka Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.  z siedzibą w Elblągu, 

ul. Browarna 91, której 100% udziałów należy do Gminy-Miasta Elbląg. 

 

 

 

Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej 

I Ochrony Środowiska 

mgr inż. Anna Kulik 



 
<Gdańsk> 
 
 
Witam, 
Wysokość stawki netto za 1 wozokilometr na 2010 r. wynosi 5,88 PLN. 
Za utrzymanie infrastruktury technicznej odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk. 



Temat: inf.publiczna
Nadawca: "Kleczewska Teresa UM Grudziadz" <t.kleczewska@um.grudziadz.pl>
Data: Tue, 19 Oct 2010 09:42:18 +0200
  

Witam
 
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż gmina - miasto Grudziądz jako organizator komunikacji miejskiej jest
właścicielem torowiska, które przekazano w użytkowanie MZK sp. z o.o.
Ponadto gmina - miasto jest właścicielem 6 szt tramwajów, które są obecnie modernizowane.
Utrzymanie infrastruktury tj. remont wiat przystankowych i utrzymanie czystości i porządku należy do organizatora.
Stawka za wozokilometr wynika z zawartej umowy
i wynosi:
od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r.
wagon pojedynczy    -    6,20 zł.
wagon podwójny       -    8,50 zł.
od 1.07.2010 do 30.06.2011 r.
wagon pojedynczy    -    6,60 zł.
wagon podwójny       -    9,04 zł.
 
Ponadto prowadzone są rozmowy na temat wysokości stawki za wozokilometr na tramwaje typu GT8.
 
Pozdrawiam
Teresa Kleczewska
Naczelnik Wydziału Transportu
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
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ZIKiT/S/55079/10/NO/37358      Kraków, dnia 27 lipca 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 13 lipca 2010 r. o udzielenie informacji 

publicznej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przekazuje następujące informacje: 

 

Ad. 1. 

W trakcji tramwajowej stawka netto za usługi przewozowe w roku 2010 wynosi 

10,27 zł za 1 pockm.  

 

Ad. 2. 

Prawa oraz obowiązki właścicielskie dotyczące wszystkich elementów infrastruktury 

transportu zbiorowego (w tym: torowiska, sieć trakcyjna, układ zasilania 

elektroenergetycznego trakcji tramwajowej) leżą po stronie Miasta - zarząd nad obiektami 

i urządzeniami tej infrastruktury sprawuje jednostka miejska ZIKiT, ponosząc koszty ich 

utrzymania.  

 
Z up. DYREKTORA ZIKiT 

       Anna Krzyżanowska 

   Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów -  

Architekt Krajobrazu i Zieleni Miasta Krakowa 

 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x Adresat  
1 x NO a/a 









W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 13 października 2010 r. przesyłam informację 

dotyczącą komunikacji tramwajowej: 

 

Ad. 1.  Dotacja przedmiotowa dla MZK Toruń na 2010 r. wynosi 9 300 tys. zł, przy czym 

dotacja do kosztów 1 wozokilometra za okres od 1.01.2010 – 30.09.2010 wynosiła 0,81 zł 

natomiast za okres od 1.10.2010 – 31.12.2010 wynosi 1,09 zł.  

Dotacja do wozokilometra autobusu i tramwaju jest w tej samej wysokości. 

 

Ad. 2.  Właścicielem infrastruktury technicznej komunikacji tramwajowej jest miasto 

natomiast za jej utrzymanie odpowiada Miejski Zakład Komunikacji. 

 

        /-/ Ewa Kossakowska  

        Dyrektor Biura Ekonomiki  

        i Nadzoru Właścicielskiego 



Temat: FW: ZTM/HB FW: pytanie - przepisy i taryfa: Tramwaje

Dnia 27-08-2010 o godz. 14:29 Kajszczak Jarosław napisał(a):

 
    Szanowny Panie
 
Zgodnie z Pańską prośbą informujemy, że  
 

-   stawka wynagrodzenia TW wynosi w 2010 roku 9,77 zł/wzkm netto
-   właścicielem i jednostką odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury technicznej jest spółka Tramwaje
Warszawskie.

 
                 Z poważaniem

 
     Andrzej Franków
     Koordynator Działalności Przewozowej
     Zarząd Transportu Miejskiego  

 

FW: ZTM/HB FW: pytanie - przepisy i taryfa: Tramwaje






