CENY BILETÓW NA LINIACH 845 I 855
(obowiązuje od 1 września 2021 r.)
BILETY GMINNE jednorazowe
zakres uprawnień

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

3,00 zł

1,50 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

4,00 zł

2,00 zł

ważne w granicach wszystkich stref

4,50 zł

2,25 zł

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

11,00 zł

5,50 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

16,00 zł

8,00 zł

ważne w granicach wszystkich stref

20,00 zł

10,00 zł

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

21,00 zł

10,50 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

32,00 zł

16,00 zł

ważne w granicach wszystkich stref

40,00 zł

20,00 zł

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

35,00 zł

17,50 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

45,00 zł

25,00 zł

ważne w granicach wszystkich stref

60,00 zł

30,00 zł

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

70,00 zł

35,00 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

90,00 zł

45,00 zł

ważne w granicach wszystkich stref

110,00 zł

55,00 zł

BILETY GMINNE 7-dniowe na jedną linię
zakres uprawnień

BILETY GMINNE 7-dniowe na dwie linie
zakres uprawnień

BILETY GMINNE 30-dniowe na jedną linię
zakres uprawnień

BILETY GMINNE 30-dniowe na dwie linie
zakres uprawnień

BILETY ZINTEGROWANE z MPK WROCŁAW miesięczne
zakres uprawnień

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

Ważne na liniach gminnych w strefie WR + CZ-1 oraz na
wszystkich liniach komunikacji miejskiej Wrocławia

140,00 zł

70,00 zł

Ważne na liniach gminnych w granicach wszystkich stref
WR + CZ-1 + CZ-2 oraz na wszystkich liniach komunikacji
miejskiej Wrocławia

160,00 zł

80,00 zł

WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH
1. Za przejazd liniami komunikacji gminnej bez ważnych dokumentów przejazdowych opłata
dodatkowa wynosi:
1)

50-krotność ceny biletu jednorazowego w granicach jednej strefy, gdy płatność opłaty
dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,

2)

35-krotność ceny biletu jednorazowego w granicach jednej strefy, gdy płatność opłaty
dodatkowej następuje w terminie do 7 dni .

2. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi
150-krotność ceny biletu jednorazowego w granicach jednej strefy.
3. Za spowodowanie zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi
300-krotność ceny biletu jednorazowego w granicach jednej strefy.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
1.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
1)

posłowie i senatorowie,

2)

inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem,

3)

dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością,
do ukończenia 16 roku życia, oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub
podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej,
ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,

4)

ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25
roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności,

5)

uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o
potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie gminy
Czernica, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w
czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu
opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,

6)

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem,

7)

osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz ich przewodnicy,

8)

osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

9)

osoby, które ukończyły 70 lat,

10)

dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia,

11)

członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny wprowadzone
ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348),

12)

nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków gminnych
szkół i placówek oświatowych, oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
korzystających z usług przewozu w celu udziału w realizowanych poza szkołą lub
placówką zajęciach lekcyjnych, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjnowychowawczych,

13)

Honorowi Obywatele Gminy Czernica,

14)

umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej
podczas wykonywania obowiązków służbowych,

15)

żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej),

16)

zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
a)

mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej
składników,

b)

kobiety - 15
składników,

litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej

17)

dawcy przeszczepu,

18)

weterani, kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,

19)

osoby represjonowane
antykomunistycznej,

20)

osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,

21)

osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek
represji politycznych,

22)

wszyscy pasażerowie w dniu wyznaczonym jako Dzień bez Samochodu, organizowanym
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

z

powodów

politycznych

oraz

działacze

opozycji

2.

Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są dokumenty wydane
przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień, z tym że
warunkiem bezpłatnych przejazdów określonych w pkt. 1 ppkt 12) jest posiadanie przez
nauczyciela, wychowawcę lub opiekuna podpisanej przez dyrektora szkoły, placówki lub
ośrodka karty wycieczki, zawierającej cel i trasę przejazdu oraz listę uczestników wraz z
nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

3.

Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

1)

uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia,

2)

uczniowie szkół policealnych do ukończenia 24 roku życia,

3)

studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także
studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich,

4)

emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia,

5)

osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych,

6)

opiekun grupy osób posiadających uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych, przy
podróżowaniu w ramach ulgowego biletu grupowego.

Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów ulgowych są dokumenty wydane przez
instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

