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przewozu osób i bagażu

w autobusowej komunikacji publicznej

Powiatowego Zakładu Transpońu Pubticznego

w człuchowie



Człuchów, wrzesień 2075 rok.

REGULAMIN TARYFOWY

przewozu osób i bagażu w autobusowej komunikacji publicznej

Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Obowiqzuje od 07 wrześnid 2075 r.

Na podstawie:

. art. 4 i 77 tJstawy z dnia 15 listopada 7984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1.984 r. Nr 53,

poz. 272, z poźniejszymi zmianami),

. IJstawy z dnia 20 czerwca 7992 r. o Uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

publicznega transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. lJ. z 2002 r, Nr 775, poz. 1440),

. lJstawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz, U. z 2007 Nr 725, poz. 7371,

z poźniejszy m i zmi a n a mi ),

. ustawa z dnia 26 listopada 201.0 r. o zmianie niektórych ustaw zwiqzanych z realizacjq

ustawy budżetowej(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1,578, Nr 257, poz. 1-726,

, ustawa z dnia 1_6 grudnia 2070 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. 2017 Nr 5

poz. 13.

obowiązuje w komunikacji obsługiwanej przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego

w Czluchow|e,77 - 300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5.

. Regulamin został wydany na podstawie upoważnienia wynikajqcego z art. 4 Ustawy z dnia

75 listopada 7984 r, - Prawo Przewozowe (Dz. U. z 7984 r. Nr 53, poz, 272, z póŹniejszymi

zmianami, oraz dla wykonania obowiqzku nałożonego postanowieniem art. 18 b ust, 7 pkt.

5 lJstawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001. Nr 725, poz.

1371, z późniejszymi zmianami.

. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu

i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie

drogowym osób wykonywanym przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego

w Człuchowie zwanym dalej ,,Przewozy Powiatowe Człuchów", posiadającym licencję

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
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. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:

- przewozy regularne, przewozy nieregularne i przewozy regularne specjalne,

- grupowe przewozy osób.

. przyjęte w niniejszym Regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem,

a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy - Prawo

przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz

Kodeksu Cywilnego.

§1

Obszar i zakres ważnościtaryfy

1. Regulamin niniejszy obowiązuje przy zarobkowym regularnym przewozie osób

i rzeczy (bagażu) autobusami wykonywanymi przez Przewozy Powiatowe Człuchów.

2, Regulamin nie ma zastosowania do komunikacji miejskiej oraz do przewozów

międzynarodowych.

3. Zmiany Regulaminu ogłasza się drogą Uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu

Człuchowskiego.

4. Regulamin jest dostępny u przewoźnika wymienionego w punkcie 1".

§z
Warunki zawarcia umowy przewozu

1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd.

2. Bilety na przejazd autobusami Przewoźnika sprzedawane są w kasach biletowych

w punktach obsługi podróżnych orazprzez kierowców w autobusach.

3. Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do ulgi.
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§g

Rodzaje taryf stosowanych w komunikacji

Taryfa jednolita w taryfie jednolitej pomija się odległość podróży. Oznacza to,

że pasażer jadący przez calą długość trasy płaci tyle samo, ile pasażer jadący jeden

. przystanek.

t. Taryfa strefowa - w taryfie strefowej wyznacznikiem jest odległoŚć podróży. Oznacza to,

że pasażer płaci stosownie za ilość przejechanych kilometrów określonych

w przedziałach (strefach), np. co trzy lub pięć kilometrów.

2. Taryfa niejednolita - w taryfie tej wyznacznikiem nie jest odległość podróży,lecz wielkoŚĆ

potoku i atrakcyjność marketingowa obszaru komunikacyjnego.

§4

Rodzaje opłat taryfowych

Regulamin zawiera postanowienia dotyczące:

a) przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej przy korzystaniu

z biletów jednorazowych i miesięcznych,

b) przewozów ulgowych z zastosowaniem ulg ustawowych i handlowych,

c) przewozu rzeczy (bagażu),

d) opłaty dodatkowe za przejazdy bez ważnego biletu.

Ceny biletów za przewóz osób w komunikacji publicznej są cenami wolnymi,

ustalanymi przez poszczególnych przewoźników, a w Powiatowym Zakładzie

Transportu Publicznego w Człuchowie przez Łarząd Powiatu Człuchowskiego

i wprowadzane są drogą uchwały.

§s
Odległość taryfowa

1,. odległość taryfową przewozu ustala się na podstawie map 1:100.000 lub pomiarów

dokonanych na podstawie wskazań licznika ki]ometrowego pojazdu między punktami

zatrzymywania się autobusu, zwanymi przystankami taryfowymi i podaje się

ją w liniowych rozkładach jazdy autobusów, dla każdej linii autobusowej oddzielnie.
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ż. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeŹdzie

do jakiejś miejscowości wraca na trasę główną na tym samym przystanku (tzw.

szuflada), dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległoŚci taryfowej między

przystankami na głównej trasie.

W taryfie jednolitej pasażerowie całego zurbanizowanego obszaru płacą taką samą

cenę niezależnie od przejechanych kilometrów. Zaletą tej taryfy jest prostota

ułatwiająca pasażerom korzystanie z usług komunikacji, a organizatorom komunikacji

- obsługę biletową.

W taryfie niejednolitej pasażerowie małych pośrednich miejscowoŚci, w których nie

jest rozwinięta sieć komunikacyjna, a cechą tych miejscowoŚci jest mała liczba

ludności, mogą płacić za daną odległość więcej niż pasażerowie dwóch większych

miejscowości, pomiędzy którymi odbywa się duży potok pasażerów, np, dowozy

dzieci i młodzieży do szkół.

§6

Opłaty za przewóz osób

Opłaty za przewóz osób ustala się w zależności od:

a) rodzaju komunikacji, którą odbywa się przewóz,

b) strefy taryfowej przewozu,

c) rodzaju taryfy,

d) kosztów ponoszonych na danej linii komunikacyjnej,

e) uprawnień podróżnych do korzystania z ulg określonych w postanowieniach

taryfy.

W tabelach opłat publikowanych przez PrzewoŹnika są opłaty za jednorazowe

przejazdy osób, normalne i ulgowe w zależności od odległości taryfowej

lub tabelowej. Optaty za miesięczne bilety w zależnoŚci od rodzaju taryf i stref.

Tabele opłat podaje się do wiadomości na dworcach, punktach obsługi pasażerów.

Na żądanie mogą być okazywane przez kasjerów kas biletowych, dyżurnych ruchu

i kierowców w autobusach.

4. Na podstawie rozkładów jazdy oraz tabel opłat przyjętych Uchwałą Zarządu Powiatu

Człuchowskiego wprowadza się ceny biletów normalnych i ulgowych do kas

fiskalnych.
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5. Przewoźnik może sprzedać bilet miesięczny,,tam" i ,,z powrotem".

6. przewozy Powiatowe Człuchów mogQ, w zależności od potrzeb miejscowych, wprowadziĆ

bilety wieloprzejazdowe okresowe. Cenę biletu wieloprzejazdowego ustala się, jako

wielokrotność odpowiedniej ceny biletu jednorazowego.

§z
Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne i szkolne

1. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny na wskazaną relację może nabyĆ kaŻda

osoba fizyczna

2, Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne wydaje się na przejazdy autobusami

w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

3. Bilety miesięczne szkolne może nabyć każda osoba posiadająca ważną legitymację

szkolną lub studencką oraz gmina na podstawie art. 5a Ustawy o ulgach z dnia

20.06.199ż r.

§s
Zwrot należności za niewykorzystany biIet

1. podstawą do obliczania zwracanej należności jest niewykorzystany bilet zwrócony

przewoźnikowi w terminie jego ważności, w przypadku biletu miesięcznego nie

później niż w terminie 2]- dni od pierwszego dnia ważności.

2. Fakt niewykorzystania biletu jednorazowego musi być potwierdzony przez dyŻurnego

ruchu lub dyspozytora w punkcie początkowym przed odjazdem autobusu, na który

bilet był sprzedany. W przypadku nieukończenia kursu bilet powinien byĆ

potwierdzony przez kierowcę. Nie wymaga poświadczenia bilet całkowicie

niewykorzystany zwrócony najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu

określony na bilecie.

3. Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się:

a) za bilety całkowicie niewykorzystane - zapłaconą należność,

b) w razie częściowego niewykorzystania biletu - różnicę między zapłaconą

należnością, a należnością przypadającą za wykonane świadczenie,

c) za bilety miesięczne:
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w razie odstąpienia od umowy przed pierwszym dniem terminu

ważności biletu - zapłacona należność,

w razie odstąpienia od umowy w terminie ważności biletu -
należność wyliczona proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych

dni.

4. od zwracanych należności określonych w pkt. 3 Przewoźnik potrąca odstępne

w wysokości ż0% wartości biletu.

5. Zwrot należności za bilet nie zostaje pomniejszony o wartoŚĆ odstępnego, jeżeli

n iewykorzysta n ie bi letu nastąpiło z przy czyn wystę p uj ących po stron i e PrzewoŹ n i ka.

6. Zwrot należności dokonywana jest przez kasę biletową, w której został zakupiony

bilet lub w innej formie, na podstawie pisemnego wniosku wniesionego przez

podróżnego do Przewoźnika.

§g

Ogólne warunki stosowania oplat ulgowych

1,. Realizacja uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub do korzystania z ulgi od opłat

normalnych uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w przepisach

szczegółowych w tym zakresie.

2. przepisy o ulgach ustawowych nie mają zastosowania na liniach, w których stosuje się

ulgi komercyjne.

3. Nie można stosować dwóch iwięcej ulg równocześnie od opłat za ten sam przewóz.

4. Ulgę można zastosować tylko przy nabyciu biletu, Po dokonaniu przewozu

nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności

wpłaconejza bilet.

5. osoba uprawniona do ulgi obowiązana jest przy nabywaniu biletu ulgowego okazaĆ

stosowne dokumenty uprawniające do ulgi, a na żądanie organów kontrolnych,

okazywać bilet wraz z dokumentem tożsamości.

6. Dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego muszą odpowiadaĆ wszystkim

warunkom ustalonym w przepisach szczegółowych o'danej uldze.

7. Jeżeli ulga przyznana jest na przejazd ,,tam" i ,,z powrotem" wykorzystanie ulgi

najpierw na przejazd ,,z powrotem" uchyla jej ważności w kierunku pierwotnym,
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W razie nieprawnego korzystania z ulgi, podróżnego traktuje się, jako jadącego

bez ważnego biletu, stosując przepisy § 20 Regulaminu.

llekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji- należy przezto rozumieĆ:

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej

egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, posiadające znaczny stopień

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- inwalidów l grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do l grupy

inwalidzkiej nie utraciło mocy,

- dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem

lub niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież

dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia

ż4 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem

lub niepełnosprawnych do ukończenia26 roku życia,

b) opiekunach lub przewodnikach - należy przez to rozumieć:

- jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby

niewidomej - osobę, która ukończyła 13 lat,

- psa przewodnika.

§10

Dzieci, młodzież, studenci i doktoranci

Dzieci w wieku do 4 lat, gdy nie zajmują osobnego miejsca:

LOO% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Dzieci w wieku do 4 lat, gdy zajmują osobne miejsce:

78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego

przygotowan ia przedszkolnego:

37% ulgi na bilety jednorazowe w kom u n i kacji zwykłej i przyspieszonej.
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. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego

przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponad podstawowej

lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia:

49%ulgi na bilety miesięczne w komunikacjizwykłej iprzyspieszonej.

, Studenci do ukończeniaż6 roku życia:

5L% ulgi na bilety miesięczne w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

, Doktoranci do ukończenia 35 roku życia:

5I% ulgi na bilety miesięczne w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

, Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna:

78% ulgi na bilety jednorazowe i miesięczne w komunikacji zwykłej, przyspieszonej

i pospiesznej.

§11

Senatorowie iposłowie

. Senator i poseł - przejazd bezpłatny - wszystkie typy komunikacji /bilety bezpłatne tylko

z kasy biletowej/.

§12

Służby mundurowe

. żolnierze niezawodowi (czyli kandydaci na żołnierzy zawodowych - obecnie elewi

i podchorążowie), z aktualnym wpisem w książeczce wojskowej:

78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

. Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, Celnicy, Policjanci, Żandarmeria

Wojskowa -tylko w czasie wykonywania czynności służbowych:

78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

. Funkcjonariusze Straży Granicznej ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu

międzynarodowym:

tOO% ulgi na bilety jednorazowe - wszystkie typy komunikacji.
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§13

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie

. przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej:

95%ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej ipospiesznej.

. Opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji:

95% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
, Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:

- 49% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej,

- g7% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej.

. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji:

- 93% ulgi na bilety jednorazowe i miesięczne w komunikacji zwykłej,

- 5t% ulgi na bilety jednorazowe i miesięczne w komunikacji przyspieszonej

i pospiesznej.

. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:

37% ulgi na bilety jednorazowe i miesięczne w komunikacji zwykłej, przyspieszonej

i pospiesznej.

. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej

egzystencji:

78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

. Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem

lub niepełnosprawne:

78o/o ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej -
też po odwiezieniu dziecka.

§14

Nauczyciele i bezrobotni

, Nauczyciele wszystkich typów szkót:

33% ulgi na bilety miesięczne w komunikacji zwykłej.

, Bezrobotny:

Loo% ulgi na podstawie biletu kredytowego wydanego przez Rejonowy Urząd Pracy.
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§15

lnwalidzi wojenni i kombatanci

. lnwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do l grupy inwalidów albo uznanego

za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji (również

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi l grupy):

78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

. opiekun/przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu lub wojskowemu

zaliczonemu do l grupy inwalidzkiej lub uznanemu za całkowicie niezdolnego do pracy

i niezdolnego do samodzielnej egzystencji:

95% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

. lnwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do innej niż l grupa inwalidzka lub całkowicie

niezdolny do pracy lub częściowo niezdolny do pracy:

37% u|gi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

. Kombatant oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami:

51r% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

§16

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie

Nie stosuje ulg handlowych na bilety jednorazowe w komunikacji pospiesznej, przyspieszonej

i zwykłej wykonywan ej przez Przewozy Powiatowe Człuchów od dnia 01.09.2015r.

§17

Przewóz rzeczy (bagażu)

1,. Bagaż podręczny, który mieści się w gabarycie zajmowanego miejsca, nie podlega

opłacie.

2. Rzeczy (baeaż) przewożone w schowku podlegają opłacie zgodnie z cennikiem.
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3. podróżny inwalida poruszający się przy pomocy wózka inwalidzkiego ma prawo

przewieźć ten wózek inwalidzki bezpłatnie.

4. W autobusach Przewozów Powiatowych Człuchów nie jest możliwe przewożenie

rowerów, ponieważ autobusy nie posiadają specjalnych bagażników

przystosowanych do tego celu.

§18

Opłaty za przewóz psów

7a przewóz psa pobiera się opłatę jak za 1 sztukę rzeczy (bagażu) przewożonego przez

podróżnego. Dotyczy to także małych psów trzymanych na rękach. Nie dotyczy to psów

przewodników osób niewidomych, gdyż na ich przewóz przysługuje ulga 95 % od opłat

normalnych.

§19

Opłaty za przewóz innych maĘch zwierząt i ptaków

1,. Za małe zwierzęta foprocz psów/ i ptaki przewożone w autobusach na rękach

podróżnego nie pobiera się żadnej opłaty.

2. 7a zwierzęta i ptaki przewożone w klatkach i koszach pobiera się opłatę jak ustalona

w§18.

§20

Kary pieniężne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku, wysokoŚĆ

opłat dodatkowych od dnia 31stycznia 2005 roku wynosi:

t, ża przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozufbiletu opłata wynosi

50 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

2. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie

do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu opłata wynosi 40 - krotnoŚĆ ceny

najtańszego biletu normalnego.
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Za niezapłacenie należności za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierzęta

a|bo naruszenia przepisów o ich przewozie 20 - krotność ceny najtańszego biletu

normaInego.

Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu

bez uzasadnionej przyczyny 150 - krotność ceny najtańszego biIetu normalnego.

Człuchów, dnia 01.09.2OL5 r.
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