REGULAMIN OPŁAT
1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji
uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez firmę
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, 83-333 Chmielno, Plac
Troyana 2 taryfa i wydane na jej podstawie zestawy stawek cenowych (cenniki), oraz właściwe
ustawy i rozporządzenia, a także zawarte z uprawnionymi organami umowy.
2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne cenniki i zapewnia zainteresowanym
pasażerom wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych u obsługi autobusu oraz w
punktach odpraw.
3. W firmie Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, 83-333
Chmielno, Plac Troyana 2 obowiązuje taryfa obejmująca dla wszystkich linii:
I cenniki biletów jednorazowych i miesięcznych:
•

normalnych
- CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH oraz
- CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH
o obowiązujące ceny ustalane są na podstawie odległości taryfowej*
pomiędzy przystankami;
Cennik stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Opłat.

•

biletów ulgowych
o ceny wyznaczane są na podstawie cen biletów normalnych za przejazd na
tej samej trasie pomniejszonej stosownie do przysługującego uprawnienia do
ulgi ustawowej zgodnie z obowiązującym stanem prawny udokumentowanej
właściwym poświadczeniem.
Obowiązujący zakres ulg ustawowych i wymaganych dokumentów stanowi
załącznik nr 2 Regulaminu Opłat.
o Pasażerowi kontynuującemu podróż ramach sieci połączeń Przewoźnika, za
okazaniem biletu wcześniej nabytego, w ciągu tego samego dnia przysługuje
ulga handlowa wynosząca 50% ceny biletu normalnego,;

•

ceny biletów miesięcznych tylko w jedną stronę ustalane są jako 50% ceny
odpowiadającego im biletu w obu kierunkach.

•

na cenę biletu, w którym przystanki początkowe i końcowe różnią się dla kierunków
„tam” i „powrót” lub przejazd odbywa się inną trasą, składa się odpowiednio suma
50% ceny każdego z biletów.

II cennik biletów bagażowych:
•

ustala się cenę biletów bagażowych w wysokości połowy ceny biletu
na odpowiadającej mu trasie.

normalnego

III Opłaty dodatkowe
•
•
•
•
•
•

za przejazd bez ważnego biletu - 50,00 zł,
za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi – 50,00 zł,
za przewóz bez ważnego biletu bagażu, zwierząt, rzeczy wyłączonych z transportu
50,00 zł
za nieuzasadnioną zmianę trasy pojazdu 5000,00 zł,
opłata za wydanie zaświadczenia/duplikatu/ zagubionego/zniszczonego biletu 2,00 zł
zwrotna kaucja za wydanie biletu elektronicznego (e-karty) wynosi 10 zł

IV Opłaty za odstąpienie od umowy przewozu zwrot biletu:
•

bilet jednorazowy
dopuszcza się zwrot nie wykorzystanego biletu do 5 minut przed planowym
odjazdem środka transportu (za potrąceniem odstępnego w wysokości do 50% ceny
biletu)

•

bilet miesięczny
przy zwrocie biletu miesięcznego, zwrot należności proporcjonalny jest do czasu
pozostałego do końca okresu na jaki bilet został wydany.

*
odległości taryfowe wyznaczane są w km na podstawie różnicy odległości pomiędzy położeniem
przystanków końcowego i początkowego na trasie linii. Położenie przystanków ustalane jest w pełnych
kilometrach w wyniku zaokrąglenia arytmetycznego odpowiadających im odległości drogowych na trasie linii
zgodnie ze skoordynowaną dokumentacją.

