
Załącznik do projektu uchwały Prezydenta Miasta Tczewa

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 stycznia 2020 roku

Opłaty za przewóz osób środkami komunikacji masowej                                        

w Tczewie w latach:
2020 2021 2022

     za przewóz 1 osoby 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

     za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

     za przewóz 1 osoby 3,40 zł 3,40 zł 3,40 zł

     za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych 1,70 zł 1,70 zł 1,70 zł

2.   Opłaty za jednorazowe przejazdy 

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                od  5 - 19zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                od 20 - 49zł 1,52 zł 1,52 zł 1,52 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                50 zł i więcej 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od 5 - 19zł 2,24 zł 2,24 zł 2,24 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od 20 - 49 zł 1,94 zł 1,94 zł 1,94 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  50 zł i więcej 1,52 zł 1,52 zł 1,52 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty         od  5 - 19zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty         od 20 - 49zł 2,22 zł 2,22 zł 2,22 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty         50 zł i więcej 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od  5 - 19zł 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  od 20 - 49zł 0,76 zł 0,76 zł 0,76 zł

    BILET PAPIEROWY

KARTA MIEJSKA - bilet elektroniczny

1.  Opłaty za bilet jednorazowy :

       za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletów ulgowych

          za przewóz 1 osoby:

2.  Opłaty za bilet czasowy 40-to minutowy :

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                  50 zł i więcej 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   od  5 - 19zł 1,12 zł 1,12 zł 1,12 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   od 20 - 49 zł 0,97 zł 0,97 zł 0,97 zł

        - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   50 zł i więcej 0,76 zł 0,76 zł 0,76 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty          od  5 - 19zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty          od 20 - 49zł 1,11 zł 1,11 zł 1,11 zł

          - na odl przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty          50 zł i więcej 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł

  a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu 150 zł 150 zł 150 zł

  b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub  

ulgowego przejazdu
120 zł 120 zł 120 zł

   c) spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 

transportu bez uzasadnionej przyczyny       
450 zł 450 zł 450 zł

   4. Opłata manipulacyjna za ponoszone przez przewoźnika koszty czynności 

związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej:

UWAGA: Opłaty za przejazdy osób na podstawie biletu elektronicznego, odbywające się z przesiadką, naliczane są tylko za 

przejazd pierwszym pojazdem o ile przerwa w podróży (na przesiadkę) nie przekracza 15 min, a przejazd odbył się na odl. 

przynajmniej 4 przystanków.

    3.   Opłaty dodatkowe pobierane w przypadku: 

 - nie więcej niż 10% opłaty 

dodatkowej


