zARzĄDzENlE Nr 712012
BURMlsTRzA MlAsTA WĄG RoWcA
z

dnia 23 stycznia 2012

r.

w sprawie wysokości cen za przĄazdy środkamilokalnego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej w Wągrowcu.

Na podstawie ań. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poŹn. zm.) w związku z $ 1 uchwały Nr vl3712011 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca uprawnień do ustalania cen opłat za usługi komunalne o charakterze
uŻytecznościpublicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uŻytecznoŚci publicznej
Gminy MiejskiejWągrowiec zaządza się, co następuje:

i

$ 1. Ustala się trzy strefy przewozowe oraz ceny za usługi przewozowe w tych strefach
świadczone autobusami komunikacji miejskiej W Wągrowcu w wysokoŚci określonej
w,,Taryfi ka torze P rzewozowym'', sta n owi ący m załączni k d o zaządzenia.
$ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 25 stycznia 2012 roku.

*ł**.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 7 12012
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Taryfikator Przewozowy

Geny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

W

zakresie zadania

o charakterze użytecznościpublicznej w gminnych przewozach pasażerskich

Cena

Lp.

Rodzaj biletu, opłaty

3.

Bilet jednorazowy normalny na liniach w granicach
administracvinvch miasta ( I strefa)
Bilet jednorazowy ulgowy na liniach w granicach
administracyinych miasta( I strefa)
Bilet jednorazowy normalny na liniach podmiejskich poza
granicami administracyjnych miasta do 8 km ( ll strefa)

4.

Bilet jednorazowy ulgowy na liniach podmiejskich poza
granicami administracyjnych miasta do 8 km( ll strefa)

1.

2.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Bilet jednorazowy normalny na liniach podmiejskich poza
granicami administracyjnych miasta powyzej 8 km( lll
strefa)
Bilet jednorazowy ulgowy na liniach podmiejskich poza
granicami administracyjnych miasta powyżej 8 km( lll
strefa)
Bilet miesięczny imienny normalny na jedną linię w
granicach administracyjnych miasta ( I strefa) w dni robocze
i nauki szkolnei
Bilet miesięczny imienny ulgowy na jedną linię w
granicach administracyjnych miasta ( I strefa) w dni robocze
i nauki szkolnei
Bilet miesięczny imienny normalny sieciowy w granicach
administracvinvch miasta( I strefa)
Bilet miesięczny imienny ulgowy sieciowy w granicach
administracvinvch miasta( I strefa)
Bilet miesięczny imienny normalny na jedną linię poza
granicami administracyjnymi miasta( ll strefa) w dni robocze
i nauki szkolnei
Bilet miesięczny imienny ulgowy na jedną linię poza
granicami administracyjnymi miasta( ll strefa) w dni robocze
i nauki szkolnei
Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie w
strefie I, ll, i lll
opłaty zaprzewózbagażu lub psa:
I strefa
ll strefa
lll strefa
o płata dodatkow a za pzejazd bez ważneg o skasowaneg o
biletu lub za przejazd bezwaŻnego w danym miesiącu biletu
czasoweqo.

w PLN

zawiera

podatek VAT

2r4
1,2
3,0

1r5

4r8

214

64,0

32,0
72,0
36,0
90,0
45,0

79,0
214

3,0
4.8
100,0

{6.

17.

18.

opłata dodatkow a za pzejazd bez

@

poŚwiadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego pzejazdu,
opłata dodatkowa za niezapłacenie nalezności za zabrańe
ze sobą do autobusU rzeczy lub zwierząt albo naruszenie
przepisÓw o ich przewozie,
opłata dodatkowa za spowodowanie przez poorozneso
zatzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej
przyczyny.

1. Do korzystania

z

80,0
40,0

300,0

bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na

wszystkich liniach uprawnieni są
1) Ulgi ustawowe:
a) senatorowie i posłowie - na podstawie waznej legitymacji poselskiej lub
senatorskiej, ( Dz.U. 22003Nr221 po2.2199, art.43 usi.1;,
b) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ksiązeczki inwalidy wojennego ( Dz.U.
z 2002 Nr g poz. 87 , ari. 16 ust.1 ),
c) opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do l
grupy inwalidztwa ( Dz.U. z 2002 Nr 9 poz. gT , art. 16 ust.'l).
2) Ulgi samorządowe:
a) dzieci i młodzieŻ niepełnosprawna wyłącznie na trasie z miejsca zamieszkania do
placowki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiój lub zakładu opieki
zdrowotnej _ na podstawie waŻnej legitymacji szkolnej i zaświa dczenia z
podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz adresem placowki
światowej,ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub żakładuopieki zdrowotnej,
wydanego przez te placówki,
b) dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego
stwierdzic wiek dziecka,
c) osoby, które ukończyły 70 lat Życia,
d)

inwalidzi

-

osoby

o

znacznym stopniu niepełnosprawnoŚci niezdolne do

samodzielnej egzystenĄi (wraz z opiekunem) oraz ociemniali i niewidomi wraz z
przewodnikiem na podstawie dokumentu podopiecznego stwierdzającego
znaczny stopień niepełnosprawności(niezdolnoŚc
pracy
i samodzielnej egzystencji, inwalidztwo),
e) członkowie Stowarzyszenia Polakow Poszkodowanych przez
Rzeszę
Niemiecką
straznicy Strazy Miejskiej wykonujący zadania
0 umundurowani policjanci
służbowe,
s) osoby posiadające łegitymację ,,ZasłuŻonv Honorowy Dawca KrWi'',
h) członkowie Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich ofaz
kombatanci,
pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o'o. w Wągrowcu.
i)

do
lll

i

2.

3.

Warunkiem korzystania zbezpłatnych pzĄazdow jest:
a) posiadanie waznej legitymacji, potwierdzającej posiadane uprawnienie,
b) posiadanie dowodu osobistego lub aktualnego odcinka renty,
c) posiadanie orzeczenia Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
orzekania o Niepełnosprawności.
Osobami uprawnionymi do korzystania
50% ulgi przy przejazdach autobusami
komunikacji miejskiej na wszystkich liniach są
1) Ulgi ustawowe: studenci szkół wyzszych i wyzszych zawodowych - na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej, (Dz.U. z2005r., Nr 164, poz.1365 ze zm').
2) Ulgisamoządowe:
a) młodzieŻ dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna,

z

.

b) dzieci w wieku powyzej 4
szkolnego,

na podstawie

stwierdziĆ wiek dziecka,

lat do czasu rozpoczęcia
spełniania obowiązku
dokumentu rodzica lub opiekulflA_ pozWalającego

c) uczniowie szkół podstawowych

i

ponadpodstawowych stacjonarnych oraz
policealnych posiadaj ący ważne leg itym acje szkol ne,
d) emeryci, posiadający waŻne legitymacje wrazzdowodem osobistym,
e) renciści,posiadający dowód osobisty -oraz jeden z odcinków i"ntv z ostatnich
trzech miesięcy,
małzonkowie rencistów i emerytów,. na których pobierają zasiłek pielęgnacyjny,
posiadający dowód osobisty wraz z decyĄą o przyznaniu iego
zasiłku.
W razie stwierdzenia podczas kontroli przez przewóznika lub"osooę pzez niego
upowaznioną braku:
a) odpowiedniego dokumentu pzewozu (skasowanego biletu za przejazd),
b) ważnego dokumentu poŚwiadczającego uprańienie oo' ńźpłatnego albo
ulgowego przejazdu,
c) opłaty za zabrane ze sobą do autobus u rzeczy lub zwierząt albo naruszenie
przepisów o ich przewozie,
podrózny zobowiązany jest do uiszczenia nalezności za przewoz
oraz opłaty
dod atkowej zg od n ie z T arytikatorem p rzewozowym.

0

4.

5.
6.

Podrózny zobowiązany jest takŻe do uiszczenia opłaty dodatkowej określonejw
,
Taryfikatorze pzewozowym, za spowodowanie, bez uzasadnionej
przyczyny,
zatzymania lub zmiany trasy autobusu.
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia

wezwania do zapłaty, wysokośc opłaty dodatkowej obniza się o 30%.
PrzewoŹnik Umarza opłatę dodatkową nałozoną podczas kontroli, za brak Waznego
dokumentu przewozu ( biletu miesięcznego) lub uprawnień do bezpłatnego luo
ulgowelo
pzejazdu, jezeli w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, podrozny Jt.^z"
nńru1ąóe
dokumenty.
8. Podrózny nie opłaca przewozu bagaŻu podręcznego oraz małych
zwierząt, trzymanych
na kolanach lub na rękach.
9. opłata za przewoz psa lub bagazu zajmującego dodatkowe miejsce
w autobusie
odpowiada wysokoŚci jednokrotnej opłacie normalńej za przewo= osoby w danej strefie
pzewozowej.
7.

