TARYFA
przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku spółka z o.o. w
likwidacji.
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IV.

V.

Zakres stosowania taryfy.
1. Taryfa niniejsza obowiązuje przewozie osób i bagażu na liniach
regularnych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Rybniku spółka z o.o. w likwidacji.
2. Taryfa obowiązuje od 01 stycznia 2011 r.
3. Taryfa nie ma zastosowania do komunikacji miejskiej i do przewozów
międzynarodowych.
4. Zmiany taryfy ogłasza się na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego i
podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń w punktach
odprawy osób i rzeczy, w punktach sprzedaży biletów oraz inny sposób
zwyczajowo przyjęty.
Rodzaje opłat taryfowych.
1. Taryfa zawiera postanowienia i opłaty dotyczące:
a) przewozu osób za biletami jednorazowymi,
b) przewozu osób za biletami miesięcznymi i okresowymi,
c) przewozu osób za biletami ulgowymi,
d) przewozu rzeczy (bagażu),
e) dodatkowych opłat związanych z przewozem osób i rzeczy
(bagażu),
2. Opłaty określone w niniejszej taryfie są cenami maksymalnymi.
Odległość przewozu.
1. Odegłość przewozu ustala się na podstawie map w skali 1:100000 lub
pomiarów dokonanych na podstawie wskazań licznika kilometrowego
pojazdu między punktami zatrzymania autobusu, zwanych
przystankami. Odległość tę podaje się w cennikach biletowych i
rozkładach jazdy.
2. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po
wjeździe do jakiejś miejscowości wraca na trasę główną na tym samym
przystanku dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości
przewozu między przystankami na trasie głównej.
Opłata za przewóz osób.
1. Opłatę za przewóz osób ustala się za rzeczywistą odległość przewozu,
z właściwej strefy kilometrowej, po uwzględnieniu ewentualnych
uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przejazdowych.
2. Za zajęcie w autobusie określonego miejsca numerowanego
oznaczonego na bilecie na przejazd lub na oddzielnej miejscówce, nie
pobiera się oddzielnych opłat.
3. Opłaty za bilety jednorazowe podane są w tabelach opłat nr 1 i 2,
- tabela nr 1 obowiązuje w komunikacji zwykłej i
przyśpieszonej,
- tabela nr 2 obowiązuje w komunikacji pośpiesznej.
Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne, okresowe, ulgowe i szkolne.
1. Bilety imienne ogólnodostępne może nabyć każda osoba fizyczna.
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2. Bilety imienne miesięczne ogólnodostępne wydawane są na okres
1 miesiąca natomiast bilety imienne okresowe na okres ½ miesiąca.
3. Do nabywania biletów imiennych miesięcznych ulgowych i szkolnych
uprawnione są osoby zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.
4. Bilety imienne miesięczne ulgowe i szkolne wydawane są na okres
1 miesiąca.
5. Bilety imienne ogólnodostępne miesięczne, okresowe, ulgowe i szkolne
mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy dla swoich pracowników oraz
szkoły i uczelnie dla uczniów i studentów.
6. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach „tam” lub
„z powrotem” z innego środka komunikacji, bilet miesięczny wydawany
jest z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za taki bilet pobiera się
połowę ceny.
7. Zwrotu należności za nie wykorzystane bilety imienne ogólnodostępne
miesięczne, okresowe, ulgowe i szkolne dokunuje się na zasadach
ustalonych w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
8. Odstępowanie biletu imiennego innej osobie niż określona na bilecie
jest niedozwolone. W razie stwierdzenia, że z biletu imiennego korzysta
inna osoba aniżeli wymieniona na nim, osoba uprawniona do kontroli
odbiera bilet nie zwracając za niego należności, a podróżnego
traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu.
9. Opłaty za bilety miesięczne podane są w tabeli nr 3.
Uprawnienia do ulgowych przejazdów.
1. Realizacja uprawnienia do ulgowych przejazdów uzależniona jest od
spełnienia przez osobę uprawnioną warunków określonych w
przepisach szczegółowych w tym zakresie.
2. Dwóch i więcej uprawnień do ulgi, wynikających z różnych tytułów, nie
stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz.
3. Dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
muszą odpowiadać wszystkim warunkom ustalonym w przepisach
szczególnych.
4. Szczegółowe regulacje dotyczące uprawnień do ulgowych przejazdów
oraz niezbędnych dokumentów zawarte są w:
- ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego,
- ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
- ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora,
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 9 grudnia 2002 r.
w
sprawie
określenia
rodzajów
dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
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rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 lipca 2003 r. w
sprawie
określenia
rodzajów
dokumentów
poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i
wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego,
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 lipca 2003 r. w
sprawie
określenia
rodzajów
dokumentów
poświadczających uprawnienia kombatantów oraz
niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Opłata za przewóz rzeczy (bagażu).
1. Podróżny ma prawo przewozić bezpłatnie bagaż podręczny trzymany
przez podróżnego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego
wystarczy przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje.
2. Za każdą jedną sztukę bagażu nie dającego się określić jako podręczny
przewożonego w autobusie lub schowku bagażowym podróżny
zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z tabelą nr 4.
3. Wózki inwalidzkie służące do poruszania się podróżnego-inwalidy
przewożone są bezpłatnie.
4. Za przewóz psa pobiera się opłatę jak za jedną sztukę bagażu, dotyczy
to także małych psów trzymanych na rękach.
5. Za inne małe zwierzęta i ptaki trzymane na rękach podróżnego nie
pobiera się opłaty.
6. Za zwierzęta i ptaki przewożone w klatkach i koszach umieszczonych
w schowkach bagażowych pobiera się opłaty zgodnie z tabelą nr 4.
Opłaty dodatkowe.
1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu bądź dokumentu
uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz za
przewóz zwierząt lub rzeczy, za które taryfa przewiduje opłaty – bez
uiszczenia tych opłat – podróżny płaci opłatę dodatkową. Wysokość
opłaty jest ustalana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia dodatkowych
opłat z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka
transportu zwierząt i rzeczy.
2. Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłatę na
podstawie poniesionych kosztów obowiązujących w chwili powstania
szkody.
-

VII.
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Jerzy Siwica
Likwidator
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