TARYFA OPŁAT
ZA PRZEWOZY OSÓB KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W BARTOSZYCACH

I.

Taryfa opłat jednorazowych za korzystanie z komunikacji miejskiej

1. Za przewóz 1 osoby:
 bilet normalny
 bilet ulgowy

2,40 zł
1,20 zł

2. Za bilet kupiony u kierowcy:
 normalny
 ulgowy
3. Za bagaż, jak za bilet normalny
II.

2,60 zł
1,30 zł

Taryfa opłat za bilety miesięczne

1. Bilet trasowany normalny
2. Bilet sieciowy
3. Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela
III.

Pracownicze
55,00 zł
70,00 zł
80,00 zł

szkolne/ulgowe
27,00 zł
35,00 zł
-

Opłaty dodatkowe
1. Za przejazd bez ważnego biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50-krotności ceny
najtańszego biletu jednorazowego normalnego. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu
7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty
dodatkowej obniża się o 30%.
2. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny
najtańszego biletu jednorazowego.
BEZPŁATNE PRZEJAZDY ORAZ ULGI

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej są uprawnieni:
1. Posłowie i senatorowie- na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi (oraz opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych posiadających
orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji)- na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowej).
3. Inwalidzi posiadający orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji (była I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im opiekunowie lub
przewodnicy w przypadku osób niewidomych lub ociemniałych- na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej, stwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności, wystawionej przez właściwy
organ lub orzeczenia stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oraz
osoby niewidome lub ociemniałe o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- na podstawie
legitymacji stwierdzającej umiarkowany stopień niepełnosprawności.
4. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz towarzyszący im w przejazdach
ich opiekunowie na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła, na podstawie ważnych legitymacji szkolnych
tych uczniów.
5. Dzieci i młodzież szkolna będący inwalidami bądź niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im
w przejazdach ich opiekunowie na trasie: dom – szkoła, przedszkole, ośrodek rehabilitacyjny – na
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6.
7.
8.
9.
10.

podstawie legitymacji o inwalidztwie lub niepełnosprawności wydanych przez organy do tego
powołane.
Dzieci w wieku do 4 lat- na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
Strażnicy Straży Miejskiej w Bartoszycach w czasie wykonywania obowiązków służbowych na
podstawie legitymacji służbowej.
Zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę co najmniej III stopnia- na podstawie legitymacji.
Kombatanci i ofiary represji wojennych oraz okresu powojennego – na podstawie zaświadczeń
wydanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych lub legitymacji.
Osoby, które ukończyły 70 lat- na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

Do korzystania z biletów ulgowych komunikacji miejskiej są uprawnieni:
1. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych- na podstawie legitymacji studenckiej.
2. Młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna- na podstawie legitymacji wydanej przez
właściwy organ.
3. Dzieci od lat 4 do 7- na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
4. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – na podstawie legitymacji.
5. Emeryci i renciści- na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty.
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