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R E G U L AM I N
PRZEWOZÓW W KOMUNIKACJI GMINNEJ NA LINIACH: A, A-1, B, C i D
1
OPŁATY ZA PRZEJAZD
1. Pasażerowie mogą odbywać podróż na podstawie ważnych biletów jednorazowych lub okresowychmiesięcznych.
2. Za bilet ważny uważa się:
a) bilet jednorazowy – zgodnie z obowiązującą taryfą,
b) bilet okresowy-miesięczny zgodny z obowiązującą taryfą.
3. Bilet miesięczny-imienny ważny jest wraz z dokumentem tożsamości. Za dokument tożsamości u osób
poniżej 18 roku życia uważa się legitymację szkolną.
2
SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Sprzedaż biletów komunikacji pasażerskiej na liniach A, A-1, B, C i D odbywa się
w wyznaczonych punktach oraz u kierowcy.
2. Kierowca prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach.
3. W razie konieczności zakupu biletu u kierowcy pasażer bezpośrednio po wejściu winien udać się do
kierowcy.
4. Kupujący bilet okresowy-miesięczny zobowiązany jest do zakupu biletu zgodnego z cennikiem oraz
zakresem nabytych uprawnień.
3
ZWROT BILETU
1. Kupującemu bilet okresowy-miesięczny przysługuje prawo zwrotu tego biletu najpóźniej do 5-go dnia
każdego miesiąca jego obowiązywania. Zwrotu można dokonać w punkcie sprzedaży.
4
PRZEJAZDY BEZPŁATNE
1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
a) Posłowie na Sejm i Senatorowie,
b) Radni Rad Miejskich i Gminnych w granicach administracji miasta (gminy) na podstawie ważnej
legitymacji radnego,
c) Dzieci do 7 roku życia (tj. do dnia 7 rocznicy urodzin), wraz z wózkiem – na podstawie ustnego
oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
d) Dzieci i młodzież w wieku od 7 do skończenia 16 roku życia– na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
- uczniowie urodzeni w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienia do 30 września roku
kalendarzowego, w którym uczeń ukończył 16 rok życia,
- uczniowie urodzeni w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienia do dnia 16
rocznicy urodzin.
e) Uczniowie przedszkoli i szkół specjalnych, dzieci i młodzież nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek
choroby i niepełnosprawności wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się oraz towarzysząca im jedna
osoba (opiekun) na podstawie legitymacji uczniowskiej wydanej przez szkołę specjalną, orzeczenia
lekarskiego zawierającego stwierdzenie – dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem.
f) Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidzkiej,
g) Inwalidzi I grupy oraz ociemniali i sprzęt ułatwiający im poruszanie oraz opiekun (1 osoba) lub pies
towarzyszący im w podróży – na podstawie legitymacji inwalidzkiej,
h) Osoby po 70 roku życia - na podstawie dowodu osobistego.
i) Młodzież ucząca się od 16 do 21 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, pobierająca zasiłek rodzinny – na
podstawie zaświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
j) Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu prowadzący kontrole napełnień autobusów lub kontrole
prawidłowości realizowanych przewozów – po uprzednim powiadomieniu dyspozytora ruchu.
5
PRZEJAZDY ULGOWE
Uprawnieni do 50% ulgi:
1. Studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie legitymacji studenckiej.

2. Kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia (żona, wdowa, wdowiec, mąż)
kombatanta/tki na podstawie legitymacji kombatanckiej.
3. Emeryci, którzy ukończyli 60 rok życia (kobiety) lub 65 (mężczyźni) na podstawie dowodu osobistego
oraz aktualnego odcinka emerytury lub ważnej legitymacji emeryta.
4. Renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych ) pobierający rentę inwalidzką, niepozostający w stosunku
pracy, na podstawie dowodu osobistego oraz aktualnego odcinka renty lub ważnej legitymacji rencisty.
5. Pobierający rentę rodzinną, mający orzeczoną całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy.
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PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT
1. Przewóz zwierząt i bagażu odbywać się będzie bezpłatnie, jeżeli nie zagraża on bezpieczeństwu
podróży innych pasażerów, w przeciwnym wypadku kierujący ma prawo odmowy zabrania bagażu lub
zwierzęcia.
7
KONTROLA I OPŁATY SPECJALNE
1. W czasie korzystania ze środków komunikacji na liniach A, A-1, B, C i D pasażer zobowiązany jest do
posiadania i okazywania w trakcie kontroli ważnego biletu. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub
bezpłatnego pasażer powinien posiadać wymagany dokument uprawniający go do takiego przejazdu.
2. Kontrolerzy uprawnieni są do sprawdzania czy pasażer podróżuje na podstawie ważnego biletu oraz czy
korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada wymagane dokumenty uprawniające do ulgi.
3. Za naruszenie taryfy uważa się w szczególności jazdę:
a) bez ważnego biletu (jednorazowego lub okresowego),
b) z biletem zniszczonym – uniemożliwiającym jego identyfikację ,
c) z biletem o zaniżonej opłacie za przejazd w stosunku do obowiązującego cennika,
d) z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku, gdy z biletu korzysta inna
osoba niż wypełniona na nim (dotyczy biletów okresowych imiennych),
e) z biletami, które nie obowiązują na liniach A, A-1, B, C i D.
4. Pasażer, który podróżuje niezgodnie z taryfą zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej
w wysokości określonej w cenniku.
5. Celem właściwego wypisania protokołu-wezwania kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu
umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczeń.
6. Podczas wykonywania przez kontrole czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej
(lub protokołu-wezwania), pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia
wykonywania tych czynności.
7. Celem ustalenia tożsamości pasażera kontroler może wezwać policję lub straż miejską albo zarządzić
dowóz pasażera do najbliższego komisariatu policji lub siedziby straży miejskiej.
Za nieuzasadnione zatrzymanie lub zmiany trasy pojazdu pasażer obowiązany jest uiścić opłatę
dodatkową w wysokości określonej w cenniku.

8
KASOWANIE BILETÓW
1. Bezpośrednio po wejściu do pojazdu pasażer powinien zakupić bilet, chyba że posiada bilet okresowy.
2. Kupujący bilet ulgowy w momencie dokonywania zakupu winien bez wezwania okazać dokument
uprawniający do ulgi.
3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo
kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu w autobusie zastępczym.
9
OPŁATY DODATKOWE
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi 50-krotną cenę najtańszego biletu
jednorazowego normalnego.
2. Opłata dodatkowa za zatrzymanie, opóźnienie lub spowodowanie zmiany drogi autobusu bez
uzasadnionej przyczyny wynosi 150-krotną cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
Obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

