
Załącznik nr 1 

do uchwały nr I/30/2010 

 

 

CENY BILETÓW I INNE OPŁATY 

za korzystanie z usług przewozowych osób środkami transportu zbiorowego na obszarze 

Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 

 

I. CENNIK BILETÓW 

 

Rodzaj biletu 

Cena biletu  [ zł ] 

normalny 
ulgowy 
samorządowy 

Bilet jednoprzejazdowy strefa I 3,10 2,15 

Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% I strefa - 1,55 

Bilet jednoprzejazdowy strefa II 3,70 2,60 

Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% II strefa - 1,85 

Bilet jednoprzejazdowy na terenie gminy 2,20 1,60 

Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% na terenie gminy - 1,10 

Bilet miesięczny  strefa I 100,00 72,00 

Bilet miesięczny strefa II 118,00 84,00 

Bilet miesięczny na teren gminy 65,00 47,00 

Bilet miesięczny  sieciowy imienny 144,00 99,00 

Bilet socjalny – roczny (ważny 360 dni) - 10,00 

Opłata za przewóz bagażu 1,50 - 

 

 

II. Przepisy szczególne dotyczące nabywania biletów. 

 

1. Cena biletu wieloprzejazdowego jest równa wielokrotności biletu 

jednoprzejazdowego, z możliwym rabatem udzielanym przez przewoźnika. 

2. Cena biletu okresowego nabywanego na czas dłuższy niż 1 miesiąc jest równa 

wielokrotności ceny biletu podstawowego miesięcznego, z możliwym rabatem 

udzielanym przez przewoźnika. 

3. Za wydanie karty elektronicznej do biletu miesięcznego lub okresowego  nie pobiera 

się opłaty. 

4. Pasażer, który utracił bilet imienny miesięczny lub okresowy (kartę elektroniczną, 

może nabyć ten bilet ponownie za odpłatnością –  12,20 zł. 
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III. OPŁATA DODATKOWA 

 

 

1. Wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 1-3 obniża się o 30% w przypadku 

uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolującego lub najdalej w ciągu 7 dni od daty 

wystawienia wezwania do zapłaty. 

2. Zwrot pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenie wezwania 

do zapłaty może nastąpić w przypadku przedłożenia nie okazanego w czasie kontroli 

(nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu): 

1) ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą, 

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo 

ulgowego przejazdu, 

         po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wynoszącej 8,80 zł. 

 

 

 

 

   

Lp. 
POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY 

DODATKOWEJ 
OPŁATA DODATKOWA 

1. przejazd pasażera bez odpowiedniego dokumentu 

przewozu 
110,00 zł 

(50 - krotność ceny najtańszego 

biletu jednoprzejazdowego 

normalnego) 

2. przejazd pasażera bez ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego 

albo ulgowego przejazdu 

88,00 zł 

(40 - krotność ceny najtańszego 

biletu jednoprzejazdowego 

normalnego) 

3. naruszenie przepisów o przewozie rzeczy  

i zwierząt 
44,00 zł 

(20 - krotność ceny najtańszego 

biletu jednoprzejazdowego 

normalnego) 

4. spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy 

środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny 

330,00 zł 
(150 - krotność ceny najtańszego 

biletu jednoprzejazdowego 

normalnego) 

 
 

 

 

  

Przewodniczący Zgromadzenia  

Związku Gmin 

 

 

Wiesław Dronka 


