CENY ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM W ZAKRESIE ZADANIA O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH NA TERENIE
GMINY SOBÓTKA – LINIA 22
1) Bilety jednorazowe – 3,00 zł brutto na całej linii autobusowej niezależnie od kilometra
trasy.
2) Bilet ulgowy 50% – 1,50 zł brutto na całej linii autobusowej i niezależnie od kilometra
trasy, po okazaniu stosownego dokumentu. Do biletu ulgowego 50% uprawnieni są:
a. uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia.
3) Bilet ulgowy 100% – 0,00 zł brutto na całej linii autobusowej i niezależnie od
kilometra trasy, po okazaniu stosownego dokumentu. Do biletu ulgowego 100%
uprawnieni są:
a. dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół specjalnych, a także ich opiekunów,
na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły;
b. dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia;
c. osoby, które ukończyły 70 rok życia;
d. osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I, II
grupy inwalidzkiej;
e. osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
f. osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego;
g. osoby niewidome lub ociemniałe;
h. opiekunów towarzyszących osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub I, II grupy inwalidzkiej oraz całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej
egzystencji;
i. osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
j. opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;
k. osoby z niepełnosprawnością ruchu na wózkach inwalidzkich;
l. honorowych dawcy krwi I i II stopnia;
m. umundurowanych funkcjonariuszy policji, żandarmerii wojskowej oraz straży
granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

§1
1. Przewóz bagażu podręcznego oraz zwierząt domowych nie wymaga wniesienia
opłaty.
§2
1. Ustala się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych:
1) za przejazd liniami komunikacji gminnej bez ważnych dokumentów
przejazdowych w wysokości:
a) 50-krotności ceny biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty następuje
w terminie powyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli,
b) 35-krotności ceny biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty następuje
w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli;
2) za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny
w wysokości 150-krotności ceny biletu jednorazowego,
3) za spowodowanie zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny
w wysokości 300-krotności ceny biletu jednorazowego.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu lub
dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego) pasażer zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej
§3
W przypadku stwierdzenia, że pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego i posiadający
odpowiedni bilet, ale nie posiadający przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie
do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te
dokumenty Gminie lub operatorowi, zobowiązany będzie do poniesienia opłaty
manipulacyjnej, której wysokość ustala się jako 10% żądanej lub uiszczonej opłaty
dodatkowej, ponoszonej zamiast pełnej opłaty dodatkowej.

