Wykaz maksymalnych cen biletów oraz zakres ulg stosowanych
na liniach 845 i 855, w ramach gminnych przewozów pasażerskich na
terenie Gminy Czernica, oraz na terenie Gminy Wrocław na podstawie
porozumienia z dnia 18 października 2004 r.
(CENNIK)

1. Na obszarze Gminy Wrocław pasażerowie mają możliwość korzystania z
biletów aglomeracyjnych.
2. Wykonawca (przewoźnik) obsługujący linie 845 i 855 będzie honorował, w
granicach Miasta, bilety okresowe obowiązujące w komunikacji miejskiej
organizowanej przez Gminę Wrocław.
3. Granice stref Gminy Czernica (CZ-1 i CZ-2) oraz Miasta Wrocław (WR) są
oznaczone na przystankach. Schemat komunikacji gminnej z podziałem na
strefy, dostępny jest również w siedzibie Urzędu Gminy Czernica (ul.
Kolejowa 3) oraz na stronie internetowej www.czernica.pl
4. Cena biletu na linie strefowe jest uzależniona od przekraczanych stref.
5. Opłata za jednokrotny przewóz zwierzęcia domowego lub roweru
(niezależnie od przekraczanych stref) wynosi 1,50 zł.
6. Prawo do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych reguluje ustawa z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 ze zm.)
oraz inne przepisy szczególne.
7. Prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługuje:
- osobom, które ukończyły 70 lat życia (na podstawie dowodu osobistego lub
innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek),
- wszystkim pasażerom w dniu wyznaczonym jako „Dzień bez samochodu”, w
Ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- osobom posiadającym imienny bilet honorowego dawcy krwi.
O wydanie biletu mogą wnioskować: mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi
lub odpowiadające tej objętości ilość innych jej składników - kobiety, które
oddały 15 litrów krwi lub odpowiadających tej objętości innych jej
składników.
8. Prawo do korzystania z biletów ulgowych (50% ceny biletu pełnego)
przysługuje:
- dzieciom w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole,
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
- studentom i doktorantom na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
- emerytom i rencistom na podstawie stosownej legitymacji lub aktualnego
odcinka renty/emerytury.
9. Wysokość cen maksymalnych dla następujących rodzajów biletów, kształtuje
się następująco:

POCZĄTEK
PODRÓŻY

a) bilet jednoprzejazdowy lub 7-dniowy[zł]:

WR
CZ-1
CZ-2
7 dniowy na obydwie
linie

KONIEC PODRÓŻY
WR
CZ-1
3,00
4,00
4,00
3,00
4,50
4,00
32,00

40,00

b) bilet imienny 30-dniowy [zł]:
KONIEC PODRÓŻY
WR
CZ-1
WR
60,00
90,00
CZ-1
90,00
70,00
CZ-2
110,00
90,00

CZ-2
110,00
90,00
70,00

POCZĄTEK
PODRÓŻY

21,00

CZ-2
4,50
4,00
3,00

c) bilet imienny aglomeracyjny 30-dniowy [zł]:
Wrocław + CZ-1
Wrocław + CZ-2
cena biletu
146,00
166 ,00
aglomeracyjnego*
* Uprawnia do przejazdu na terenie miasta Wrocławia liniami normalnymi,
pospiesznymi oraz nocnymi.
* Bilet nie uprawnia do przejazdu pociągami na terenie Wrocławia.
10. Sprzedaż biletów jednoprzejazdowych odbywa się u kierowcy autobusu
oraz w punkcie stacjonarnym we Wrocławiu, przy ul. Norwida 28 – Kiosk
„SALONIK PRASOWY”,
poniedziałek – piątek w godz. od 7:00 do 16:00
sobota w godz. od 8:00 do 12:00

