Oplata za przejazdysrodkamikomunikacjimiejskiej
w Szczecinieoddnia 01.G2.1997

-

L BiletyjednonIzIIweczasawe
RODZAJ
BILETU

1.

NORIIALNY ULGOWY

BiletypreferencyjnenaIlróWeodcinki

l. 1. Naliniezwykle
tr.Inwajowe
Ul aIiOOOsowe
zmozliwoscia
przesiadek
wazny
odmomentu
skasowania
wczasie
do: -10 minut
l. 2. Narmiepospieszne
z mozliwoscia
przesiadek
wazny
odmomentu
skasowania
-10 minut
wczasie
do:
2. Biletyzwykle
2.1. Naliniezwykle
tramwajowe
lubautobusowe
zmozliwoscia
przesiadek
wazne
odmomentu
skasowania
wczasie
do: -40 minut
-120 minut
2.2. Naliniepospieszne
zmozliwoscia
przesiadek
wazne
odmomentu
skasowania
wczasie
do:
- 40minut
-120 minut
2.3 Nalinienocne
z mozliwoscia
przesiadek
wazne
odmomentu
skasowania
wczasie
do:
-120 minut
3. Doplata
dobiletunabywanego
ukierujacego
pojazdem

0,70zI

0,35zI

1,40zl

0,70zl

1,20zI
2,40zI

0,60zI
1,20zI

2,40zI
4,80zI

l ,20zI
2,40zI

3,60zI
0,10zI

1,80zI
O,10zl

I. BiletyoknIsow8
- siecIow8
naokaziciela
1.

Na linie zwykle

OKRES
WAZNOSCI
-

-

24godziny
odskasowania
3kolejne
doby(72godzi1y)
5kolejnych
dób
10kolejnych
dób

NORIIALNY ULGOWY
4,50zI
1D,90
zI
14,50
zI
23,40
zI

2,2OzI
5,40zI
7,30zI
11,70zl

2. Nawszystkielinie: zwykle i pospieszne

OKRES
WAZNOSCI
-

-

24godziny
odskasowania
3 kolejne
doby(72godziny)
5 kolejnych
dób
10kolejnych
dób

NORIIALNY ULGOWY
6,80zI
16,4OzI
21,80
zI
33,OOzl

3,40zI
8,30zI
10,80
zI
16,50
zI

III, Biletymiesieczne
1. Oplatyzabiletymiesieczne
naliniachzwyklych

RODZAJ
BILETU

ULGOWY
50% SOCJALNY
600/.
OGÓLNODOSTEPNY

-

Imienny
na1/inie

-

Imiennyna2 linie
Imiennysieciowy

-

27,00
zl
46,00zl
55,00
zl

13,50
zl
23,00
zl
28,00
zl

10,70
zl
18,00
zl
22,00zl

2. OpIatyzabiletymiesieczne
nawszystkielinie- zwyklei pospieszne

RODZAJ
BILETU
-

2. Bagazowa:
- uiszczona
ukontrolera
lubwterminie
do7dni
- 16,80
zl
- uiszczona
wterminie
pózniejszym
- 24,00
zl
3. Zaspowodowanie
zatrzymania
lubzmiany
trasysrodka
transportowego
bezuzasadnionej
przyczyny
- 180,00
zl.
Oplatamanipulacyjna
przyzwrocie
zakupionego
znaczka
do biletumiesiecznego
w terminie
do 5-ciudniod datyjego
nabycia
- 10%jegowartosci.
VI. Biletbagazowy
Cenabiletuzabagazpodlegajacy
opIacieodpowiadanormalnej
opiacieosobowejstosownie
doczasuprzejazduirodzajulinii.
Doplatadobiletumiesiecznego
imiennego,
uprawniajaca
doprzewozu
bagazu,wynosi13,50zl,niezaleznie
od posiadanego
biletuosobowego.

ULGOWY
50% SOCJALNY
60%
OGÓLNODOSTEPNY

.

Imiennyna1linie
Imiennyna2linie
Imiennysieciowy
Sieciowy
naokaziciela

53,00
zl
68,00
zl
81,OOzl
95,00
zl

26,50
zl
34,00zl
41,00zl

-

21,00zl
26,90
zl
32,90
zl

-

VII. Doplatado biletumiesiecznegowystawionegona liniezwyklew przypadkukorzystaniaz liniipospiesznejwynosi:
normalna- stosowniedoczasuprzejazdujaknaliniezwykle(wkwociejakzabiletnormalny),
ulgowa- stosowniedoczasuprzejazdu
jaknaliniezwykle(wkwociejakzabiletulgowy).

-

VIII, Niewykorzystane bilety jednorazowe poprzedniej taryfy wraz z doplatami 0,05 zl, 0,10 zl; 0,20 zl; 0,40 zl, mozna
wykorzystac do konca obowiazywania obecnej taryfy.

3. Biletymiesieczne
zakupione
mogabycwdowolnym
dniuwskazanym
przezpasazera
i uprawniaja
doprzejazdu
dodniapo.
przedzajacego
go,miesiacanastepnego
np.:1kwietniado30kwietnia,2 kwietniado l maja,3 kwietniado2 majaitd.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW JEDNORAZOWYCH, MIESIECZNYCH
ORAZ STOSOWANYCH ULG I PRZEJAZDÓW BEZPLATNYCH

IV. Bilety3-rniesieczne
1. Oplatyzabilety3.miesieczne
naliniezwykle.

1.
RODZAJ
BILETU
-

Imiennyna1linie
Imiennyna2 linie
Imiennysieciowy

ULGOWY
50% SOCJALNY
60%
OGÓLNODOSTEPNY
67,00
zl
113,00
zl
136,00
zl

33,00
zl
56,00
zl
68,00
zl

26,00zl
45,00
zl
54,00
zl

Do korzystania z bezplatnych przejazdów srodkami komunikacji miejskiej na wszystkich liniach uprawnieni sa:

-

poslowie na Sejm i senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej,

-

radniradmiejskichigminnychnatereniedzialaniaradynapodstawie
legitymacji
radnego,

_
-

pracynapodstawiebiletuwolnejjazdy,
dziecido lat4 napodstawie
dokumenturodzicalubopiekunapozwalajacego
stwierdzic
wiekdziecka,
osobyktóreukonczyly70latzycianapodstawiedowoduosobistego,

-

inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ksiazki inwalidy wojennego (wojskowego), wystawionej przez wlasciwy organ

-

ZUS,lublegitymacji
ZwiazkuInwalidówRp,
inwalidziI-szejgrupyinwalidzlwa
wrazz przewodnikiem
napodstawie
waznegoorzeczenia
Komisjids.Inwalidzlwa
lub
legitymacji
z wpisemo zaliczeniudo I-szejgrupyinwalidzlwa,

-

ociemniali i ich przewodnicy na podstawie waznej legitymacji Polskiego Zwiazku Ociemnialych i Niewidomych,

2. OpIatyzabilety3-miesieczne
nawszystkie
linie:zwyklei pospieszne

RODZAJ
BILETU
-

Imiennyna1linie
Imiennyna2 linie
Imiennysieciowy

ULGOWY
50% SOCJALNY
60% .
OGÓLNODOSTEPNY
132,00
169,00
205,00

66,00
85,00
102,00

52,90zl
67,90zl
82,00
zl

V. Oplataza brakdokumentuprzewozowego(waznegobiletu)

Wraziestwierdzenia
brakuwaznegobiletupodrózny
jestzobowiazany
douiszczenia
naleznosci
przewozowej
(biletzaprzejazd)
orazopIatydodatkowej.

Oplatadodatkowa
wynosi:
1. Osobowa:
- uiszczona
u kontrolera
lubw terminiedo7dni
- uiszczona
w terminiepózniejszym

- 42,00
zl
- 60,00
zl

pracownicy przedsiebiorstw komunikacji miejskiej i czlonkowie ich rodzin w zakresie ustalonym w ukladzie zbiorowym

-

osobyz uposledzeniem
umyslowym
orazdziecii mlodziezwwiekudo 18latwrazz opiekunem
na podstawie
legitymacjiKolaPomocyDzieciomo NiepelnejSprawnosci
Ruchowej,
legitymacji
KolaPomocyOsobomz Uposledzeniem
Umyslowym
lub legitymacjiTowarzystwa
PrzyjaciólOzieci,legitymacji
Towarzystwa
do Walkiz Kalectwemlub dokumentuuzgodnionego
z Pelnomocnikiem
Prezydenta
ds.OsóbNiepelnosprawnych,

-

uczniowie szkól specjalnych i dzieci uczeszczajace do przedszkoli specjalnych (dzieci uposledzone) na podstawie le-

-

-

gitymacjiszkoty(przedszkola),
opiekunowie
uczniówrealizujacych
obowiazek
szkolnyw szkolachspecjalnych
lub dzieciuczeszczajacych
do przedszkolispecjalnych
od miejscazamieszkania
uczniadoszkotylub przedszkola
napodstawie
zaswiadczenia
wystawionegoprzezszkolelubprzedszkole,
umundurowani
zolnierzesluzbyzasadniczej
do stopniasI. kapralawlacznie,
funkcjonariusze
PolicjiPanstwowej
napodstawielegitymacji
funkcjonariusza
RP,
umundurowani
funkcjonariusze
Zandarmerii
Wojskowej
dostopniasI.sierzanta
sztabowego
wlacznie,
osiedlency-pionierzySzczecina,
którzyosiedlilisiewSzczecinie
dodnia31grudnia1945r.jakopelnoletnilub podjeli

pracei dotadw Szczecinie
zamieszkuja.
2. Dokorzystania
z 50%ulgiw plZ8jazdach
nawszystkich
liniachuprawnieni
sa;
- uczniowiedziennychszkól(podstawowych,
ponadpodstawowych,
poiicealnych)
napodstawie
waznejlegitymacji
szkolnej,
- studenciszkólwyzszych
napodstawie
legitymacji
studenckiej,
dzieciod4 - 7latnapodstawie
dokumentu
rodzicalub opiekuna,
dziecii mlodziez
do18latnieobjeteobowiazkiem
szkolnymwskutekchorobylubniepelnosprawnosci
napodstawie
za.
swiadczenia
wydanego
przezwlasciwyorganoswiatyiwychowania,
- emerycii rencisciniepozostajacy
w stosunkupracypowodujacym
zawieszenie
swiadczenemerytalnych
badzrentowychzaokazaniem
aktualnego
odcinkarentylubemerytury
wrazz dowodemosobistym
orazwspólmelzonkowie
emerytówi rencistów
naktórychotrzymujadodatekrodzinnynapodstawie
legitymacji
wystawionej
przezZKMSzczecin,

-

-

kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaswiadczenia wydanego przez Urzad ds. Kombatantów i Osób

Represjonowanych,
-

gluchoniemina podstawieorzeczeniaKomisjids. Inwalidztwai Zatrudnieniaza okazaniemlegitymacjiPolskiego
ZwiazkuGluchychlubdowoduosobistego
z odpowiednim
wpisem.
3. Biletymiesieczne
najednalinieuprawniaja
doprzejazdu
calejtrasylinii,naktórazostalywykupione,
a naodcinkach
scisle
pokrywajacych
sierówniezinnymiliniamidanegorodzaju.
4. Z biletówmiesiecznych
z ulga50%korzystac
mogauczniowie
dziennychszkólpodstawowych,
ponadpodstawowych,
po.
licealnych,
studenciszkólwyzszych,
dziecidojezdzajace
do przedszkoli
orazpracujacykombatanci.
5. Z biletówmiesiecznych
z ulga60%- socjalnych
korzystacmogaemerycii rencisciniepozostajacy
w stosunkupracypowodujacym
zawieszenie
swiadczen
emerytalnych
badzrentowych.
6. Podstawa
wystawienia
ulgowegobiletumiesiecznego
stanowiadokumenty
wymienione
w p. 2.
7. Biletymiesieczne
o niekontrolowanej
ilosciprzejazdów
waznesaw dnipowszednie,
niedzieleiswietaorazw nocy.
8. Zadoplataprzewidziana
wtaJylie
lOOze
bycprzewozony
napodstawie
imiennego
bilelumiesiecznego
bagazpodlegajacy
opiacie.
9. Biletmiesieczny
nieposiadajacy
danychpersonalnych,
fotografiiorazznaczkakontrolnego
o stosownym
nominalelubzna.
czekbezwpisanego
numerubiletumiesiecznego
nieuprawniadoprzejazdu.
10. Biletmiesieczny
nalinienormalnenieuprawnia
doprzejazduliniamipospiesznymi,
chybazepasazerdokonadoplatyokreslonejw taryfie.
11. Biletywszystkichrodzajów:jednorazowe,
okresowe,miesieczne,
3-miesieczne,
waznesawylaczniepodczasprzejazdu
i przeprowadzanej
kontroli.
12. Oplatanocnaobowiazuje
w srodkachkomunikacji
miejskiejoznaczonych
lileraN.
13. Okreswaznoscibiletuczasowego
liczonyjestodskasowania
gow pielWszym
pojezdzie.
14. Biletczasowyuprawniaw okresiewaznosci(10,40,120min.)dodokonywania
przesiadek.
15. Doprzejazdu
uprawniaja
biletywydanewylacznieprzezZKMSzczecin.
16. Pasazer
nieposiadajacy
biletuuprawniajacego
doprzejazduiniewnoszacy
oplatyspecjalnej
osobiekontrolujacej
zobowiazanyjestdookazania
dokumentu
stwierdzajacego
tozsamosc
celemspisaniadanychdowystawienia
biletukredytowego.
17. Wprzypadku
odlOOWY
okazaniadokumentu
tozsamosci
lub brakumoznoscijegookazaniakontrolerbiletowyuprawniony
jestdowezwania
pomocyfunkcjonariuszy
policjilubstrazymiejskiej.
18. Jazdabezwaznegobiletujestwykroczeniem
taryfowym
podlegajacym
oplaciespecjalnejiobejmuje:

-

brak podczas kontroli biletu jednorazowego, miesiecznego, 3-miesiecznego,

-

legitymowanie
siebiletemjednorazowym
przedjegoskasowaniem,
legitymowanie
siebiletemskasowanym
poogloszeniu
kontroli'ubw trakciejej przeprowadzania,
zanizenie
oplatyzaprzejazdw stosunkudoaktualnieobowiazujacej
taryfy,

-

legitymowanie sie biletem wydanym przez innego przewoznika,

-

legitymowanie
siebiletemzniszczonym
uniemozliwiajacym
jegoidentyfikacje,
legitymowanie
siebiletemmiesiecznym
bezdanychpersonalnych,
zdjecia,aktualnego
znaczkalub zeznaczkiem
bez
wpisanegonumerubiletu,

-

legitymowanie sie biletem czasowym po przekroczeniu ustalonego czasu waznosci biletu liczonego od momentu

skasowania,

-

legitymowanie
siebiletemmiesiecznym
pozatrasa,doprzejazduktórejuprawnia.
19. Pasazerówobowiazujaprzepisyporzadkoweprzy przewozieosóbi bagazurecznegoZarzaduKomunikacji
Miejskiej
w Szczecinie.

PRZEPISY PORZADKOWE PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAZU R~CZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNIKACYJNEGO W SZCZECINIE
I. Zasadyog6lne:
1. Wsiadaniedo pojazduna przystankach
krancowychdozwolonejest dopieropo zakonczeniu
czynnoscizwiazanych
ze
zmianakierunkujazdy.
2. Pasazer
zamierzajacy
wysiascnaprzystanku
oznaczonym
nazadanieobowiazany
jestuprzedzic
o tymprowadzacego
pojazdzapomocaprzyciskusygnaiizujacego
odpowiednio
wczesnie,aosobazamierzajaca
wsiascnatakimprzystanku
daje
znakpodniesiona
reka.
3. Bezzwlocznie
powejsciudo pojazdupasazerowie
obowiazani
sado skasowania
biletuzaprzejazdzgodniez taryfaoplat
ustalonaUchwalaRadyMiejskiejw Szczecinie.
4. Kazdegopasazera
obowiazuje
posiadanie
oddzielnego
biletuza przejazd.
5. Bileto zanizonejwartosciw stosunkudoaktualnieobowiazujacej
taryfyjestniewazny.
6. Biletywydaneprzezinnychprzewozników
nizZKMSzczecinsaniewazne.
7. Oplatanocnaobowiazuje
w srodkachkomunikacji
miejskiejoznaczonych
literaN.

11. OpIatyjednorazowe:
1. Pasazerowie
regulujacyoplatyzaprzejazdbiletamijednorazowymi
obowiazani
sakasowacje bezzwlocznie
powejsciudo
pojazdu,z wyjatkiemprzystanków
poczatkowych.
2. Naprzystankach
poczatkowych
biletynalezykasowacz chwilaruszeniapojazdu.
3. Waznoscbiletuliczysieodczasuwydrukowanego
przezkasowniknabilecie.
4. Pasazer
obowiazany
jestposiadacwaznybiletprzezcalyokreslony
czasjazdyiokazywac
gonazadanie
sluzbnadzoruruchu.
5. Pasazerowi
niewolnoodstepowac
skasowanego
biletuinnejosobie.
6. Biletzniszczony
jestniewazny.
7. Biletprzedskasowaniem
niemozebycokazywany
jakowaznybiletuprawniajacy
do przejazdu.
8. Skasowany
biletczasowyw jednymtramwajulubautobusiejestaktualnywewszystkich
innychtramwajach
i autobusach
na
liniachzwyklychpodwarunkiem,
ze czasjegowaznoscinieuleg'zakonczeniu.
Przyprzesiadkach
naliniepospieszne
ko.
niecznejestskasowanie
dodatkowego
biletuwedlugtaryfyliniizwyklych,
uzaleznionego
odczasujazdyliniapospieszna.
9. Pouplywieczasuprzejazduwydrukowanego
nabilecie,w przypadkukontynuacji
podrózynalezyskasowac
kolejnybilet.
10. Wprzypadkuawartizawinionej
przezprzewoznika,
skasowany
biletzachowuje
waznoscwcaloscipodwarunkiem
ponowo
negoskasowania
gow ciagu30minutodchwiliwystapienia
awarti.
111.Biletyokresowe:
1. Pasazerowie
poslugujacy
siebiletamiokresowymi
naokazicielaorazimiennymibiletamimiesiecznymi
lub 3-miesiecznym
obowiazanisado posiadaniaichw czasiejazdyi okazywania
nazadaniesluzJby
kontrolerskiej.
Wymienione
biletywazne
sawylaczniew trakciejazdy.
2. Biletymiesieczne
i 3.miesieczne
najednalinieuprawniaja
do przejazducalejtrasylinii,a naodcinkachpokrywajacych
sie
równiezinnymiliniamidanegorodzaju.
3. Biletymiesieczne
i 3.miesieczne
sawaznew dnipowszednie,
niedzieleiswietaorazw nocy.
4. Biletmiesieczny
i3-miesieczny
nieposiadajacy
danychpersonalnych,
fotografiiorazznaczkakontrolnego
o stosownym
nominalelub posiadajacy
znaczekbezwpisanego
numerubiletumiesiecznego
nieuprawniadoprzejazdu.
5. Biletmiesieczny
i 3-miesieczny
nalinienormalneuprawniado przejazdu
liniamipospiesznymi
podwarunkiem
dodatkowego skasowania
biletujednorazowego
nazamierzony
czasprzejazdu
wedlugtaryfyoplat.
6. Biletylublegitymacje,
co do którychistniejepodejrzenie,
zesa sfalszowane,
nieczytelne,
zniszczone
lub niewaznepodlegajazatrzymaniu
przezsluzJbe
kontrolerska
zapokwilowaniem.

7. Biletyokresowenaokaziciela
przeznaczone
sadojednorazowego
kasowania,
zachowuja
swojawaznoscodmomentuskasowaniaw kasowniku
przezokres:
- 24.godziny
dlabiletudobowego,
- 72-godzinydlabiletu3-dobowego,
- 120-godzinny
diabiletu5-dobowego,
- 240-godzinny
dlabiletu10-dobowego.
8. Przyzmianieformyprzejazdu
w trakciekorzystania
z biletymiesiecznego
lub3-miesiecznego,
np.z sieciowego
najednoliniowylubodwrotniez jednoliniowego
nasieciowy,pasazerzobowiazany
jestdokonacstosownejzmianybiletu.
9. Pasazer
maprawozadacodkasjerawpisanianumerubiletunazakupionym
znaczkukontrolnym.
IV.Oplatyulgowei przejazdy
be2platne:
l. Do korzystania
z przejazdówulgowychi bezplatnychuprawnionesa osobywymienionew UchwaleRadyMiejskiejw
Szczecinie
(odrebna
wywieszka
zamieszczona
wpojazdach).
2. Przynabywaniu
biletuulgowegoipodczaskontrolibiletówpasazerobowiazany
jestbezwezwania
okazacanazadaniewre.
czycdokumentuprawniajacy
do przejazdu
ulgowego.
3. Z biletówmiesiecznych
zulga50%mogakorzystac
uczniowiedziennych
szkólpodstawowych,
ponadpodstawowych
i policealnych,
studenciszkólwyzszych,
dziecidojezdzajace
doprzedszkoli
orazpracujacykombatanci.
4. Dokorzystania
z biletówmiesiecznych
socjalnych
z ulga60%uprawnieni
saemerycii rencisciniepozostajacy
w stosunku
pracypowodujacym
zawieszenie
swiadczen
emerytalnych
badzrentowych.

PRZEWÓZBAGAZU
l.
2.
3.
4.
5_
6.

7.
8.

Przedmioty
stanowiace
bagazrecznyi nieprzekraczajace
wymiarów60/40/20
cm atakzemalezwierzeta
np.psy,koty,trzymanenarekachniepodlegajaoplacie.
Przedmioty
przekraczajace
wymiarywymienione
w punkciet orazwózkidzieciece,
rowerkidzieciece,
sanki,a takzeprzedmiotyznacznie
przekraczajace
wymiar60cm,np. narty,listwy,rury,dywanyitp.podlegajaoplaciezaprzewóz.
Zaoplataprzewidziana
w taryfiemogabycprzewozone
psywieksze,jezeliposiadajakaganceitrzymanesanasmyczy.
Niepodlegaoplacieprzewózwózkówinwalidzkich.
Pasazer
odpowiada
zaszkodypowstale
w zwiazkuz przewozem
bagazui zwierzat.
Wpojazdachniewolnoprzewozic:
a) przedmiotów,
któremogawyrzadzicszkodeinnympasazerom
przezzanieczyszczenie
lub uszkodzenie
ich cialalub
odziezy,alboktóremogauszkodziclubzanieczyscic
pojazd(np.rowery,telewizory,
talieszklane,ostrenarzedzialub
otwartenaczynia
zesmarami,
farbamilip.),
b) przedmiotów
cuchnacych,
zapalnych,
latwopalnych,wybuchowych,
zracych,radioaktywnych,
kujacychorazinnych
materialów
niebezpiecznych,
c) nabllejbroni(zwyjatkiem
osóbpelniacych
sluzbepublicznalubwojskowa,
któremogamiecprzysobiebronnablla,ale
odpowiednio
zabezpieczona).
Przyprzewozie
bagazupodlegajacego
opiaciezaprzewózniestosujesiezadnychulgi zwolnienz oplaty.
Pasazerowie
systematycznie
przewozacy
platnebagaze,np.wózkidzieciece,psy,duzeinstrumenty
muzyczne
lip. moga
dokonacdoplatydobiletumiesiecznego
(dodatkowy
znaczekkontrolny)wedlugtaryfyoplat.

OPLATYSPECJALNE
l. Pasazer
nieposiadajacy
waznegobiletuzaprzejazdmaobowiazek
uiszczenia
opiatyspecjalnej.
2. Skasowanie
biletupoogloszeniu
kontrolibiletowejniezwalniapasazera
odopiatyspecjalnej.
3. Pasazer
nieposiadajacy
biletuuprawniajacego
doprzejazdu
i niewnoszacy
oplatyspecjalnej
osobiekontrolujacej
zobowia.
zanyjestdookazaniadokumentu
stwierdzajacego
tozsamosc
celemspisaniadanychdowystawienia
biletukredytowego.
4. Wprzypadkuodmowyokazania
dokumentu
tozsamosci
lubbrakumoznoscijegookazaniakontrolerbiletowyuprawniony
jestdowezwania
pomocyfunkcjonariuszy
policjilubstrazymiejskiej.

