Tekst ujednolicony na podstawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XVI/165/2016 z dnia 1 marca 2016
Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017
Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XLV/496/2017 z dnia 19 lutego 2018
Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019
Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XLVIII/360/2021 z dnia 2 października 2021

CENNIK USŁUG PRZEWOZOWYCH
Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Dębicy
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy cennik określa:
1.

Podział linii komunikacji miejskiej na strefy opłat, tj. strefę „0” miejską położoną w granicach
administracyjnych Miasta Dębica oraz strefy opłat poza granicami administracyjnymi Miasta Dębica.

2.

Zasady odpłatności, rodzaje i ceny biletów oraz zwolnienia i ulgi w opłatach za usługi w zakresie przewozu
osób i bagażu określone niniejszym załącznikiem stosowane są na liniach komunikacji miejskiej
obsługiwanych taborem autobusowym MKS sp. z o. o. w Dębicy:
a)

W strefie „0” miejskiej, tj. w granicach administracyjnych Miasta Dębica,

b)

Poza strefą miejską, tj. poza granicami administracyjnymi Miasta Dębicy na teren gmin, z którymi
podpisano porozumienia międzygminne w sprawie realizacji wspólnej polityki transportowej
dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego Gmin w zakresie zabezpieczenia usług
przewozowych w ramach lokalnego transportu drogowego.

3.

Zasady korzystania z biletów.

4.

Rodzaje i wysokości opłat dodatkowych.

5.

Postanowienia końcowe.
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ROZDZIAŁ I
Podział linii komunikacji miejskiej na strefy opłat.
1. Rodzaje stref opłat:
a)

Strefa opłat „0” miejska położona jest w granicach administracyjnych Miasta Dębica,

b) Strefa opłat położona poza granicami Miasta Dębica, oznaczona „I” - od przystanku oznaczonego „I”
do przystanku oznaczonego „II” zwaną pierwszą strefą opłat,
c)

Strefa opłat położona poza granicami Miasta Dębica, oznaczona „II” - od przystanku oznaczonego „II”
do przystanku oznaczonego „III” zwaną drugą strefą opłat,

d) Strefa opłat położona poza granicami Miasta Dębica, oznaczona „III” - od przystanku oznaczonego
„III” zwaną trzecią strefą opłat.
Tabela Nr 1 Granice stref opłat linii komunikacji miejskiej
Nr i trasa
Strefa „0”
Lp.
Linii komunikacji
Strefa „I”
miejska
miejskiej
Latoszyn
Skrzyżowanie Nr
Pustynia
1, 301
„1”
Skrzyżowanie
Latoszyn skrzyżowanie
Nr 69,369
1.
Pustynia
Kochanówka
Skrzyżowanie
Budy Zastawie
Pustków LERG
Nr 69,369
Nr 75, 375

„2”
2.

Stobierna Górna –
Dworzec PKPBraciejowa Pętla

Latoszyn
Autozbyt
Nr 158,458

Nagawczyna
Biedronka Nr
132, 432

Strefa „II”

Strefa „III”

Pustków LERG
Nr 75, 375
Budy Zastawie
Nr 93, 393

Nie występuje

Latoszyn
Autozbyt
Nr 158,458
Braciejowa Pętla
Nr
47,347
Nagawczyna
Biedronka Nr
132, 432

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Stobierna Górna
Nr 100,400

3.

Wielopolska Las
„3”
Nr 35, 335
Wielopolska Las – D.K.
Morsy
D.K. Morsy Nr
79, 379

Nie występuje
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Działki 1 Maja
Nr 48,348
Działki 1 Maja
Nr 48,348
4.

„4”
Nagawczyna Pętla
Straszęcin Szpital

Nagawczyna
Biedronka Nr
132, 432

Straszęcin Kościół
Nr 137, 437
Nagawczyna
Biedronka Nr
132, 432

Nie występuje

Nie występuje

Przyborów Nr
142,442

Chotowa Nr
162,462

Nagawczyna Pętla
Nr 97, 397

5.

6.

7.

„5”
Dębica błonia Chotowa

„7”
Wolica III –
Hutchinson Zawada

„8”
Pustynia Stadion – T.C.
Dębica

Dębica Błonia Nr
362, 62
Działki 1 Maja
Nr 48,348

Wolica III Nr 65,
365
Pustynia
Skrzyżowanie
Nr 69,369

T.C. Dębica Nr
17, 317

Świętosława VIII
128, 428

8.

„11”
Dworzec PKP Tuszyma

Dworzec PKP Nr
16,316
Pustynia
Skrzyżowanie
Nr 69,369

Działki 1 Maja
Nr 48,348
Przyborów Nr
142,442

Pustynia
Skrzyżowanie
Nr 69,369

Chotowa Nr
162,462

Lipiny Nr 239,
539

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Pustków Wieś
Szkoła Nr
119,419

Pustków Wieś II
Nr 123,423

Pustków Wieś
Szkoła
Nr 119,419

Pustków Wieś II
Nr 123,423

Tuszyma
Cegielnia 222

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

Hutchinson
Zawada Nr
254,554

Świętosława VIII
128, 428

Pustynia Stadion
Nr 194, 494
Pustynia
Skrzyżowanie
Nr 69,369

Lakiery Nr 68,
368
9.

„12”
Tikkurila– Wolica III

Wolica III Nr 65,
365
Wolica III Nr 65,
365

10.

„13”
Wolica III –
Nie występuje
Wielopolska
Wielopolska Cmentarz
Cmentarz Nr 159,
459
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11.

„14”
Budzisz – Robotnicza
Skrzyżowanie

Budzisz Nr 200,
500
Robotnicza
Skrzyżowanie 59,
359
Dworzec PKP Nr
16,316

12.

13.

14.

„15”
Dębica Dworzec PKP –
Pustynia
Paszczyna Pętla
Skrzyżowanie
Nr 69,369

„16”
Zajezdnia MKS –
Borowa Sklep

Zajezdnia MKS
Nr 102
Działki 1 Maja
Nr 48,348

Nie występuje

Nie występuje

Brzeźnica
Skrzyżowanie Nr
212, 512

Brzeźnica Wola
211, 511

Brzeźnica
Skrzyżowanie Nr
212, 512

Brzeźnica Wola
211, 511

Paszczyna Pętla
206, 506

Działki 1 Maja
Nr 48,348

Grabiny II Nr
439, 139

Głowaczowa
Skrzyżowanie
224, 524

Nie występuje

Pustynia
Skrzyżowanie
Nr 69,369

Grabiny II Nr
439, 139

Dworzec PKP Nr
Wielopolska Las
„17”
17, 317
Nr 35,335
Dębica Dworzec PKP Laskowa Skrzyżowanie Wielopolska Las
Nr 35,335

Stasiówka
Nr 240, 540
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Głowaczowa
Skrzyżowanie 225, Borowa Sklep
232, 532
525
Stasiówka III
Stasiówka
Nr 244, 544
Nr 240, 540
Stasiówka III
Nr 244, 544

Laskowa
Skrzyżowanie Nr
248, 548

ROZDZIAŁ II
Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy
1.

Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazd nie sumują się. Uprawniony przy zakupie biletu może skorzystać
tylko z jednej ulgi lub zwolnienia, z wyjątkiem odstępstw od powyższej zasady przewidzianych w
niniejszym cenniku.

2.

Ilekroć jest mowa w niniejszym Cenniku o opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć
jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat,
albo psa – przewodnika.
Ilekroć jest mowa w niniejszym Cenniku o Dokumencie potwierdzającym uprawnie do ulgi przewozowej
rozumie się przez to aktualnie obowiązujący dokument.

3.

4. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy obowiązujące we wszystkich strefach opłat.
Do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów – na podstawie przepisów szczególnych ustanawiających
powszechnie obowiązujące ulgi i zwolnienia za przejazdy środkami zbiorowej komunikacji miejskiej – we
wszystkich strefach opłat uprawnieni są:
Tabela Nr 2

Lp.

1.

2.

3.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (100% ulga)
Dokument potwierdzający
Uprawnieni — podstawa prawna
uprawnienie do ulgi przewozowej
Posłowie i Senatorowie RP
Art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu Legitymacja posła lub senatora
posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 7 poz. 29)
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący
inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
Art. 16 ust.1 i 2, i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 840)
Osoby represjonowane, będące inwalidami, oraz przewodnicy
towarzyszący osobie represjonowanej zaliczonej do I grupy
inwalidzkiej
Art. 4 w zw. z art. 12 ust.1 i 2 i ust.5 ustawy z 24.01.1991r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206
z późn. zm.) i art.16 ust.1 i 2 ust. z 29.05.1974r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 840)

Książeczka inwalidy wojennego
lub wojskowego

Legitymacja osoby
represjonowanej, wystawioną
przez organ rentowy (ZUS)

Tabela Nr 3

Lp.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów ( 50% ulga)
Dokument potwierdzający
Uprawnieni — (podstawa prawna)
uprawnienie do ulgi przewozowej

1.

Studenci
Art. 188 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

2.

Młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna.
§ 3, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987r.
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz Legitymacja szkolna
zakresu form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem
i młodzieży niepełnosprawnej ( Dz. U. z 1987 r. Nr 23, poz. 130)

3.

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami
Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz Legitymacja lub zaświadczenie
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu o uprawnieniach kombatanta
powojennego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.)

5

Legitymacja studencka

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu
urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w
działaniach poza granicami państwa.
Art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach
działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203)

4.

Legitymacja weterana
poszkodowanego wraz z legitymacją
emeryta - rencisty

5. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy obowiązujące tylko w „0” miejskiej strefie
opłat.
Do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w miejskiej strefie opłat (w granicach administracyjnych
Miasta Dębica) – na podstawie przepisów gminnych wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) ustanawiających obowiązujące
ulgi i zwolnienia za przejazdy środkami MKS. sp. z o.o. w Dębicy – wyłącznie w miejskiej strefie opłat
uprawnieni są:
Tabela Nr 4
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w MKS Sp. z o. o. w Dębicy — podstawa prawna – Uchwała
Rady Miejskiej Dębicy (100% ulga)
Lp.
Uprawnieni

Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi przewozowej:
Dowód Osobisty

1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Dzieci do lat 4, w przypadku jeżeli pasażer,
2. rodzic, opiekun nie żąda dla nich miejsca Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
siedzącego - bez biletu
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co
najmniej 10 litrów krwi (kobiety) albo 12 Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I lub II
3.
litrów krwi (mężczyźni) lub odpowiadającą stopnia wraz z dokumentem tożsamości
tej objętości ilość jej składników
4.

Umundurowani
Miejskiej

funkcjonariusze

Straży Legitymacja służbowa

Inwalidzi (w tym niewidomi i głuchoniemi) Legitymacja
emeryta-rencisty
dokumentująca
o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawność (ze zdjęciem)
wraz z opiekunami.
Legitymacja
Polskiego
Związku
Niewidomych
dokumentująca
niepełnosprawność
(ze
zdjęciem)
Niewidomi o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wraz z opiekunami lub Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność wydana
5.
przez Starostę (ze zdjęciem).
przewodnikiem.
Osoby,
które
uzyskały
orzeczenie
powiatowego Zespołu ds. orzekania
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
wraz z opiekunami.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez
uprawniony organ, tylko dla uprawnionych, których
legitymacja nie zawiera: zdjęcia osoby uprawnionej i wpisu
o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez
uprawniony organ. Bilet wystawiany przez MKS na
podstawie zamówienia wystawione przez Gminę Miasta
Dębica. Imienny miesięczny bilet wolnej jazdy wystawiony
dla uprawnionego i jednego opiekuna przez MKS Sp. z o.o.
w Dębicy — ważny na trasie: miejsce zamieszkania
placówki opiekuńcze, edukacyjne-ośrodek rehabilitacji we
wszystkich strefach opłat.
Dla uprawnionych wymienionych w tab. Nr 4 poz. 1, 3, 5- 6 wydawana jest imienna Dębicka Karta Miejska
a dodatkowo dla uprawnionych wymienionych w tab. Nr 4 poz. 5 i 6 wydawana jest wraz z imienną Dębicką
Kartą Miejska dla uprawnionego Dębicka Karta Miejską na okaziciela dla opiekuna. Dębicka Karta Miejska dla
opiekuna ważna jest tylko z imienną kartą uprawnionego i nie może stanowić podstawy do samodzielnych
przejazdów opiekuna. W przypadku samodzielnego przejazdu opiekuna (to jest bez uprawnionego do przejazdu
na postawie ze zniżką 100%) przejazd traktowany jest jako przejazd bez ważnego biletu i podlega opłacie
dodatkowej o której mowa w rozdziale V pkt. 1 lit a) niniejszego cennika.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna do
ukończenia 26 roku życia wraz z
opiekunami, z miejsca zamieszkania
6. i z powrotem, do placówek opiekuńczych i
edukacyjnych
oraz
na
zajęcia
rehabilitacyjne.

Uprawnieni wymienieni w tab. 4 poz. 1, 3, 5 (w tym opiekunowie) przed rozpoczęciem przejazdu mają
obowiązek zarejestrowania swojego przejazdu za pomocą Dębickiej Karty Miejskiej w przystosowanym do tego
kasowniku.
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W przypadku przejazdu uprawnionego lub opiekuna bez zarejestrowania przejazdu przejazd traktowany jest
jako przejazd bez ważnego biletu, podlegający opłacie dodatkowej o której mowa w rozdziale V pkt. 1 lit a)
niniejszego cennika.
Tabela Nr 5
Uprawnienia dla ulgowych przejazdów – podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej Miasta Dębica
(50% ulga)
Lp.
Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi
Uprawnieni
przewozowej
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
1.
Legitymacja szkolna
ponadgimnazialnych i policealnych.
Legitymacja emeryta-rencisty
2.
Emeryci i renciści
3.

Dzieci w wieku 4 -7 lat

Oświadczenie rodzica lub opiekuna

4.

Inwalidzi słuchu

Zaświadczenie wydane przez Polski Związek
Głuchoniemych.

5.

Osoby, które uzyskały orzeczenie Powiatowego Zespołu ds.
orzekania o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Legitymacja dokumentująca
niepełnosprawność wydana przez Starostę.

Tabela Nr 6

Lp.

1.

2.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów na terenie Miasta Dębicy na podstawie biletów okresowych dla rodzin
wielodzietnych z terenu Miasta Dębicy, uczestników programu na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Dębicka
Karta Rodziny Trzy Plus” – Podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy (50% w stosunku do
aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych określonych w Cenniku usług
przewozowych) – Uchwała Rady Miejskiej Nr Nr XLII/502/14 z 22 maja 2014r.
Dokument potwierdzający uprawnienie do dodatkowej
Uprawnieni
ulgi przewozowej
Rodzice/rodzic lub opiekunowie/opiekun
Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus (ulga 50 %)/ Dębicka
Karta Rodziny Trzy Plus wraz z dokumentem
wymienionym w Tabeli 3 lp. 1, 3 i 4 lub Tabeli 5 lp. 2,
4 i 5 (ulga 75%)
Dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus (ulga 50 %)/ Dębicka
dziecko
uczy
się/studiuje
w systemie Karta Rodziny Trzy Plus wraz z dokumentem
stacjonarnym, lub bez ograniczenia wieku, w wymienionym w Tabeli 3 lp. 1 i 2 lub Tabeli 5 lp. 1, 4
przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o i 5 (ulga 75%)
znacznym stopniu niepełnosprawności;

Tabela Nr 7
Uprawnienia do ulgowych przejazdów na terenie Miasta Dębicy na podstawie biletów okresowych dla
uczestników programu pn. "Dębicka Karta Seniora" (50 % w stosunku do aktualnie obowiązujących cen
i uprawnień do przejazdów ulgowych określonych w Cenniku Usług Przewozowych)
Lp.
Dokument potwierdzający uprawnienie do
Uprawnieni
dodatkowej ulgi przewozowej
Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe
na
terenie
Miasta
Dębica
(posiadające
1.
ulga 50 %
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na
terenie miasta Dębica). Dębicka Karta seniora
Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na
na
terenie
Miasta
Dębica
(posiadające terenie Miasta Dębica (posiadające zameldowanie na
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Dębica)
2.
terenie miasta Dębica) wymienieni w tabeli nr 3 lp. wymienieni w tabeli nr 3 lp. 1, 3 i 4 lub w Tabeli nr 5
1, 3 i 4 lub w Tabeli nr 5 lp. 2, 4 i 5 Dębica Karta lp. 2, 4 i 5 Dębica Karta Seniora wraz z dokumentem
Seniora wraz z dokumentem wymienionym w wymienionym w Tabeli nr 3 lp. 1, 3 i 4 lub w Tabeli
Tabeli nr 3 lp. 1, 3 i 4 lub w Tabeli nr 5 lp. 2, 4 i 5
nr 5 lp. 2, 4 i 5
6. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy obowiązujące poza „0” miejska strefą opłat.
Do korzystania z biletów ulgowych poza miejską strefą opłat – na podstawie przepisów gminnych wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) ustanawiających obowiązujące ulgi i zwolnienia za przejazdy środkami MKS sp. z o.o. w Dębicy na wszystkich liniach MKS sp. z o. o. w Dębicy uprawnieni są:
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Tabela Nr 8
Lp.
Uprawnieni – dokument uprawniający – rodzaj ulgi
Uczniowie
szkół
podstawowych,
Uchwała nr V/102/99 Rady Gminy
gimnazjalnych,
ponadgimnazialnych
Dębica z dnia 26 sierpnia 1999r.
1.
Ważna legitymacja szkolna
i policealnych, zamieszkali na terenie
Bilet miesięczny ulgowy - ulga
Gminy Dębica.
50%
Uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazialnych
i policealnych, zamieszkali na terenie
Uchwała Rady Miasta Dębica
Miasta Dębica przy przejazdach
2.
Ważna legitymacja szkolna Bilet miesięczny ulgowy - ulga
z miejsca zamieszkania do szkół
50%
położonych na terenie innych gmin
przysługuje 50% ulga przy zakupie
biletu miesięcznego.
II. Dodatkowe (promocyjne handlowe) uprawnienia dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienia
Dzieci do lat 4 –jeżeli pasażer, rodzic,
Oświadczenie – opiekuna,
1. opiekun nie żąda dla nich miejsca
Nieodpłatny przewóz (bez biletu)
rodzica
siedzącego
Dowód osobisty
Osoby po 70 roku życia
2.
Oświadczenie rodzica lub 35% ulga – bilet jednoprzejazdowy
Dzieci od 4 do 7 lat
opiekuna
Uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazailnych i
Bilet miesięczny ulgowy – ulga
policealnych oraz dzieci w okresie
35%
3.
Ważna legitymacja szkolna
przygotowania
przedszkolnego
–
Linia Nr 5 – bilet miesięczny
zamieszkali poza Gminą Dębica
ulgowy - ulga 50 %
i Miastem Dębica
Linia Nr 16 -Uczniowie szkół
Uchwała Rady Gminy Czarna Nr
ponadgimnazjalnych zamieszkali na
II/3/2014 z dnia 29 listopada 2014r.
4. terenie Gminy Czarna przy przejazdach Ważna legitymacja szkolna
Linia Nr 16 – bilet miesięczny
z miejsca zamieszkania do szkół na
ulgowy – ulga 50%
terenie Miasta Dębica

Rozdział III
Rodzaje i ceny biletów
1.

Ustala się następujące rodzaje i ceny biletów:

1.1. W „0” miejskiej strefie opłat tj. w granicach administracyjnych miasta Dębicy:
Tabela Nr 9
Lp.

Rodzaj biletów

1

Ilość przejazdów
2

Cena biletu nominał w zł.

3

4

Normalny

jeden

2,70

Ulgowy -50%

jeden

1,35

Ulgowy* -100 %

jeden

0,00

Bagażowy

jeden

2,70

Karnet normalny

pięć

12,60

Karnet ulgowy

pięć

6,30

Bilet miesięczny normalny

nieograniczona

96,00

Bilet miesięczny – ulgowy - 50%

nieograniczona

48,00

Bilet miesięczny – ulgowy DKRTP/DKS - 50%

nieograniczona

48,00

Bilet miesięczny – ulgowy DKRTP/DKS - 75%

nieograniczona

24,00

Bilet dwumiesięczny normalny

nieograniczona

180,00

Bilet dwumiesięczny ulgowy – 50%
Bilet dwumiesięczny ulgowy DKRTP/DKS –
50%

nieograniczona

90,00

nieograniczona

90,00
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Bilet dwumiesięczny ulgowy DKRTP/DKS –
75%
Bilet trzymiesięczny normalny
Bilet trzymiesięczny ulgowy- 50%
Bilet trzymiesięczny ulgowy DKRTP/DKS –
50%
Bilet trzymiesięczny ulgowy DKRTP/DKS –
75%
Wartość miesięczna przejazdu bezpłatnego
Imienny miesięczny bilet wolnej jazdy - Tab. 4.
pkt.6

nieograniczona

45,00

nieograniczona

256,00

nieograniczona

128,00

nieograniczona

128,00

nieograniczona

64,00

nieograniczona

120,00

nieograniczona

210,00

* ulgowy - 100% - występuje wyłącznie w postaci doładowania na DKM oraz biletu wydanego u kierowcy
z kasy fiskalnej.
1.2 W strefach opłat poza „0” strefą miejską (t. j. poza granicami administracyjnymi Miasta Dębica):
Tabela Nr 10
Lp.
Rodzaj biletu
Przejazd do I strefy i
Przejazd do II strefy w
Przejazd do III strefy w
wewnątrz stref w złotych
złotych
złotych

BILET JEDNOPRZEJAZDOWY JEDNORAZOWY
1.

Normalny

3,00

3,40

4,00

2.

Bilet bagażowy

3,00

3,40

4,00

3.

Ulgowy 50 %

1,50

1,70

2,00

4.

Ulgowy 35%*

1,95

2,20

2,60

BILET MIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI/ BILET NA LINIE MIEJSKĄ NR 5/ BILET NA LINIĘ
MIEJSKĄ NR 16
5.

Normalny

114,00

132,00

156,00

6.

Ulgowy 50%

57,00

66,00

78,00

7.

Ulgowy 35%*

74,00

86,00

101,00

BILET MIESIĘCZNY NA DNI ROBOCZE
8.

Normalny

104,00

118,00

140,00

9.

Ulgowy 50%

52,00

59,00

70,00

10.

Ulgowy 35%*

68,00

77,00

91,00

BILET MIESIĘCZNY W JEDNYM KIERUNKU NA WSZYSTKIE DNI
11.

Normalny

76,00

88,00

104,00

12.

Ulgowy 50%

38,00

44,00

52,00

13.

Ulgowy 35%*

49,00

57,00

68,00

BILET DWUTYGODNIOWY NA WSZYSTKIE DNI
14.

Ulgowy 50%

41,00

48,00

56,00

15.

Ulgowy 35%

53,00

62,00

73,00

BILET DWUMIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
16.

Normalny

216,00

250,00

296,00

17.

Ulgowy 50%

108,00

125,00

148,00

18.

Ulgowy 35%*

140,00

163,00

192,00

BILET DWUMIESIĘCZNY NA DNI ROBOCZE
19.

Normalny

198,00

224,00

266,00

20.

Ulgowy 50%

99,00

112,00

133,00
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21.

Ulgowy 35%*

129,00

146,00

173,00

BILET TRZYMIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
22.

Normalny

308,00

356,00

422,00

23.

Ulgowy 50%

154,00

178,00

211,00

24.

Ulgowy 35%*

200,00

231,00

274,00

BILET TRZYMIESIĘCZNY NA DNI ROBOCZE
25.

Normalny

280,00

318,00

378,00

26.

Ulgowy 50%

140,00

159,00

189,00

27.

Ulgowy 35%*

182,00

207,00

246,00

BILET NA DWIE LINIE MIEJSKIE NA WSZYSTKIE DNI
28.

Normalny

136,00

158,00

188,00

29.

Ulgowy 50%

68,00

79,00

94,00

30.

Ulgowy 35%*

88,00

103,00

122,00

BILET NA DWIE LINIE MIEJSKIE NA DNI ROBOCZE
31.

Normalny

124,00

142,00

168,00

32.

Ulgowy 50%

62,00

71,00

84,00

33.

Ulgowy 35%*

81,00

92,00

109,00

*Ceny biletów ulgowych 35% ulegają zaokrągleniu w przypadku biletów jednorazowych do pełnych 10 groszy
(do 5 gr. dół, a powyżej do góry), w przypadku biletów okresowych do pełnych złotych (do 50 gr. w dół, a
powyżej do góry).
Do korzystania z biletów okresowych/miesięcznych we wszystkich strefach opłat uprawnieni są:
a) odnośnie biletów normalnych – bez ograniczeń,
b) odnośnie biletów ulgowych – uczniowie, studenci oraz dodatkowo na terenie Miasta Dębica uczestnicy
programów: „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus” , „Dębicka Karta Seniora”
1.3 Ustala się zakres stosowania i ceny biletów na nowo uruchamianych miejskich liniach
komunikacyjnych:
a)

w przypadku uruchomiania nowych miejskich linii komunikacyjnych lub wydłużenia istniejących poza
granicami administracyjnymi Miasta Dębica na terenie Gmin, z którymi podpisano porozumienia
międzygminne a trasa tych linii przekracza ustalone w niniejszym cenniku strefy opłat określa się w tabeli
Nr 11 maksymalne ceny biletów dla nowych stref opłat.
b) Ceny oraz granice stref opłat na liniach o których mowa w pkt. a ustala w oparciu o tabelę Nr 11 niniejszego
Cennika Zarząd MKS sp. z o.o., a zatwierdza Organizator Publicznego Transportu Zbiorowego. Ceny te
podlegają publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
c) Zachowanie powyższych zasad nie wymaga zmiany niniejszego cennika w drodze Uchwały Rady Miejskiej
w Dębicy.
Tabela Nr 11
Lp.

1.
2.
3.

Nowe Strefy Opłat
„IV” strefa opłat
20-25 km
od Dworca PKP w Dębicy
„V” strefa opłat
25-30 km
od Dworca PKP w Dębicy
„VI” strefa opłat
30-35 km
od Dworca PKP w Dębicy

Maksymalna cena biletu
jednoprzejazdowego
normalnego w zł

Maksymalna cena
biletu miesięcznego
normalnego na
wszystkie dni
miesiąca w zł

Maksymalna cena
biletu miesięcznego
normalnego na
robocze dni
miesiąca w zł

5,00

190,00

170,00

6,00

230,00

210,00

7,00

270,00

250,00
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„VII” strefa opłat
35-40 km
od Dworca PKP w Dębicy

4.

8,00

320,00

300,00

1.4. Elektroniczne nośniki biletów stosowanych na liniach komunikacyjnych:
a)

Dębicka Karta Miejska (DKM),

b)

system telefonicznej sprzedaży biletów (STSB).

1.5 Zasady funkcjonowania DKM I STSB:
1.

2.

3.

Zarząd Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Dębicy upoważniony jest do wydania
Regulaminu stosowania i użytkowania Dębickiej Karty Miejskiej (DKM). Regulamin określa
w szczególności: podstawowe pojęcia dotyczące DKM i systemu biletu elektronicznego, wzory DKM,
sposoby składania wniosków i wydawania DKM, doładowywania DKM, zasady użytkowania, kontroli
i reklamacji DKM, zasady właściwego posługiwania się DKM, okresy ważności uprawnień do ulg
zapisanych na DKM.
Zarząd Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Dębicy upoważniony jest do wydania
Regulaminu użytkowania Systemu Telefonicznej Sprzedaży Biletów (STSB). Regulamin określa
w szczególności: podstawowe pojęcia dotyczące STSB, sposób zakupów biletów przez STSB, zasady
użytkowania i właściwego posługiwania się STSB, kontroli i reklamacji biletów zakupionych przez STSB.
Regulaminy, o których mowa w pkt. 1 i 2 podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie MKS sp. z o.o. w Dębicy oraz zamieszczenie na stronie
internetowej Spółki.

ROZDZIAŁ IV
Zasady korzystania z biletów
1)

Na miejskich liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem MKS sp. z o.o. w Dębicy uważa się bilet
za ważny jeżeli:

a.
b.
c.

Szata graficzna biletu jest zgodna z wzorem ustalonym przez MKS sp. z o. o. w Dębicy,
Rodzaj i nominał biletu jest zgodny z aktualnie obowiązującym Cennikiem usług przewozowych,
Przy zmianie Cennika w okresie przejściowym (dwutygodniowym) dotychczas stosowane bilety zachowują
ważność pod warunkiem zakupu biletu dodatkowego o nominale uzupełniającym do nominału ustalonego
w obowiązującej taryfie przewozowej, powyższe nie dotyczy biletu miesięcznego, który zachowuje
ważność w okresie, na który został wykupiony,
Bilety jednoprzejazdowe, karnety wieloprzejazdowe zostały skasowane w kasowniku bezpośrednio po
wejściu do pojazdu, przejazd został zarejestrowany za pomocą DKM nie później jednak jak przed dojazdem
do następnego przystanku licząc od przystanku, na którym pasażer wsiadł do autobusu (z wyjątkiem biletu
zakupionego u kierowcy z kasy fiskalnej lub został zakupiony w tym czasie bilet telefoniczny).
Bilety jednoprzejazdowe zakupione u kierowcy z kasy fiskalnej które nie podlegają skasowaniu
w kasowniku,
Bilet zakupiony u kierowcy z kasy fiskalnej obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kursie i nie może
stanowić biletu powrotnego. Powyższą zasadę stosuje się także do biletów elektronicznych i telefonicznych.
W strefie opłat I, II i III bilet jednorazowy uważa się za ważny jeżeli tylko i wyłącznie został zakupiony
u kierowcy z kasy fiskalnej z wyjątkiem biletów specjalnych, biletów elektronicznych i biletów
telefonicznych.

d.

e.
f.
g.

2)

Na miejskich liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem MKS sp. z o.o. w Dębicy uważa się
bilet za nieważny jeżeli:

a.
b.

Jest biletem innego przewoźnika.
W strefie opłat I, II i III jest innym biletem niż zakupiony u kierowcy z wyjątkiem biletów specjalnych,
biletów elektronicznych i biletów telefonicznych.
Bilet w postaci papierowej nie został skasowany w kasowniku, z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy
z kasy fiskalnej,
Po zakończeniu podróży jako skasowany został przekazany innemu pasażerowi,
Jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację w tym również zapisy kasownika
elektronicznego lub zapis w telefonie komórkowym są nieczytelne,
Kasowany więcej niż jeden raz,
Bilet ulgowy lub bilet złożony z biletów ulgowych a osoba korzystająca z niego nie posiada uprawnień do
ulgi, lub nie jest w stanie udokumentować ulgi podczas przejazdu.

c.
d.
e.
f.
g.
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3) Bilety miesięczne wykupione na daną linię miejską, ważne są przez całą dobę w autobusach MKS innych
linii miejskich na odcinkach tras pokrywających się z trasą wybranej na bilecie linii miejskiej w wykupionej
strefie opłat. Wyjątek stanowi bilet wykupiony na jedną linię miejska , który upoważnia do przejazdu inną
linią miejską kursującą w tym samym kierunku co linia miejska określona na bilecie przy zachowaniu
warunku zbiegnięcia się tras linii miejskich. Bilet miesięczny wykupiony na dwie linie miejskie ważny jest
na całej długości linii miejskiej podstawowej i na odcinku między przystankami drugiej linii miejskiej
wskazanym przez pasażera przy jego zakupie. Każdy wykupiony bilet miesięczny jest ważny na wszystkich
liniach w granicach strefy miejskiej.

ROZDZIAŁ V
Opłaty dodatkowe
1. Opłaty dodatkowe - w razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku
odpowiedniego dokumentu przewozowego /ważnego biletu/ osób lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności
przewozowych (opłaty za bilet) oraz opłaty dodatkowej ustalonej jak niżej:

a) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, opłata dodatkowa wynosi:
135 zł.
b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu, opłata dodatkowa wynosi:
108 zł.
c) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt a w szczególności za zabieranie ze sobą do
środka transportu:


rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu
przewozu - bilet bagażowy,



rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez
zachowania tych warunków;

opłata dodatkowa wynosi:
54 zł.
d) Opłatę dodatkową o której mowa w pkt. 1., litera a) i b) obniża się w przypadku:


natychmiastowego jej uiszczenia,



najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty.

Wysokość opłaty dodatkowej w takim przypadku wynosi odpowiednio:
Dla pkt. 1). a) - 105 zł,
Dla pkt. 1. b) - 85 zł.


w przypadku przedłożenia dokumentu uprawniającego do ulgi (w tym wykupionego biletu okresowego
i biletu wolnej jazdy), w terminie do trzech dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, o której mowa
w pkt. 1) b) obniża się ją do kwoty = 12 zł

e) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości:
405 zł.
f) Opłata manipulacyjna w wysokości 10 % opłat ustalonych w pkt.1) litera a) do e) pobierana
przez przewoźnika za :


Koszty czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej,
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g)

Opłata dodatkowa określona pkt. 1 lit. e) jest wystawiana przez księgowość Spółki na podstawie meldunku kontrolującego i karty drogowej kierowcy z potwierdzeniem zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportu, nie podlega obniżce i nie zwiększa wynagrodzenia kontrolującego. Jest należnością
Spółki z tytułu utraty wpływów i poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze zmianą trasy przejazdu
lub utratą kursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zezwala się na przewóz bagażu środkami miejskiej komunikacji:
a.

Za biletem normalnym przewidzianym w niniejszym Cenniku

b. Rodzaj i wielkość (wymiary) bagażu podlegającego opłacie oraz zasady przewozu bagażu określa
Regulamin Przewozów.
2.

Dopuszcza się również przewóz zwierząt na zasadach określonych w Regulaminie Przewozów:

a.

Za biletem jak za przewóz bagażu

3.

Przewożony bagaż lub zwierzę nie może w żadnym wypadku narażać pasażerów na utratę zdrowia lub życia
czy też, jakiejkolwiek szkody. Odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody ponosi przewożący
bagaż lub zwierzę.

4.

Przewóz wózków dziecięcych oraz inwalidzkich lub innych urządzeń technicznych związanych
z inwalidztwem nie podlega opłacie we wszystkich strefach opłat.

5.

Zakup biletu u kierowcy - bilety sprzedawane są:
a.

Bilety jednoprzejazdowe normalne, ulgowe i bagażowe w cenie ustalonej w niniejszym cenniku –
z kasy fiskalnej.

b. Tylko podczas postoju na przystankach, za odliczoną gotówką
c.
6.

Bilety sprzedawane z kasy fiskalnej nie wymagają kasowania w kasowniku

Ustala się zakres stosowania i ceny biletów promocyjnych

6.1 Biletu jednoprzejazdowego
a.

Ustala się cenę biletu promocyjnego w wysokości nie niższej niż 1,50 zł ,

b.

Cena promocyjna biletu dotyczy jedynie biletu normalnego jednoprzejazdowego,

c.

Bilet promocyjny sprzedawany jest na wyznaczonych liniach komunikacyjnych jedynie w okresie ferii
i wakacji szkolnych, a także w przypadku uruchomienia nowych linii komunikacyjnych,

d.

Czas i oznaczenie linii, na których sprzedawane są bilety promocyjne wprowadzony zostanie uchwałą
Rady Nadzorczej Spółki na wniosek Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Dębicy oraz każdorazowo publicznie ogłoszony,

e.

Bilet promocyjny jednoprzejazdowy będzie możliwy do nabycia jedynie u kierowcy autobusu.

6.2 Biletu miesięcznego
a.

Ustala się cenę biletu miesięcznego promocyjnego w wysokości obniżonej maksymalnie do 30 %
wartości biletu miesięcznego normalnego obowiązującego w strefie miejskiej

b.

Cena promocyjna biletu dotyczy jedynie biletu normalnego miesięcznego,

c.

Bilet miesięczny promocyjny sprzedawany będzie na wyznaczonych liniach komunikacyjnych jedynie
w okresie ferii i wakacji szkolnych a także w przypadku uruchomienia nowych linii komunikacyjnych,

d.

Czas i oznaczenie linii, na których sprzedawane będą bilety miesięczne promocyjne oraz wysokość
upustu i zasady sprzedaży wprowadzone zostaną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na wniosek Zarządu
Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy oraz każdorazowo publicznie ogłoszony.

e.

Bilety miesięczne promocyjne będą możliwe do nabycia jedynie w kasie MKS sp. z o.o. w Dębicy .

6.3 W celu umożliwienia pasażerom dotarcia na cmentarze w dniu 1 listopada, przewoźnik Miejska
Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. jest uprawniony w porozumieniu z Organizatorem Publicznego
Transportu Zbiorowego do uruchomienia w tym dniu na terenie Miasta Dębica linii oznaczonych symbolem
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„0” z ewentualnym dodaniem indeksu literowego, na których przejazd odbywać się będzie dla wszystkich
pasażerów na podstawie biletu o nominale zero złotych.
7.

Ustala się zakres stosowania i ceny biletów specjalnych.
a.

Bilet specjalny jest biletem dedykowanym określonej grupie pasażerów przez zamawiającego. Bilet
Specjalny może zostać wprowadzony przez zamawiającego Uchwałą upoważnionego do tego organu
określającą zasady wydawania biletów a także sposób rozliczenia finansowego za udzielone ulgi.

b.

Bilet specjalny upoważnia do przejazdu na wszystkich obsługiwanych przez MKS Dębica w każdej
strefie opłat.

c.

Bilety specjalne wydawane są w formie i na zasadach określonych przez zamawiającego osobie lub
organizacji wskazanej przez zamawiającego.

d.

Bilety specjalne wykorzystywane są na zasadach określonych przez zamawiającego.

e.

Bilety specjalne wydawane są jedynie w formie karnetów pięcioprzejazdowych lub doładowania na
DKM

f.

Ustala się cenę biletu specjalnego nie mniejszą jak za pięciokrotność biletu jednorazowego normalnego
w strefie miejskiej.

8.

Przewozy na liniach regularnych specjalnych oraz inne przewozy realizowane
rentowności świadczonych usług.

są z zachowaniem

9.

Ceny biletów określone w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z
obowiązujących przepisów.

10. Dystrybucja i sprzedaż biletów prowadzona jest:
10.1 w kasie MKS Sp. z o. o. w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 3 w zakresie :
a.

Biletów okresowych (miesięcznych) normalnych, ulgowych i promocyjnych,

b. Biletów specjalnych
c.

Doładowania Dębickiej Karty Miejskiej.

10.2 u kierowcy autobusu w cenie nominału drukowane z kasy fiskalnej:
a.

Bilety jednoprzejazdowe normalne,

b. Bilety jednoprzejazdowe ulgowe (tylko za okazaniem dokumentów uprawniających do ulgi),
c.

Bilety jednoprzejazdowe promocyjne,

d. Miesięczne po wcześniejszym zamówieniu (min. dwa dni),
10.3 w punktach handlowych w zakresie:
a.

Biletów jednoprzejazdowych normalnych i ulgowych obowiązujących w strefie miejskiej opłat.

b. Doładowania Dębickiej Karty Miejskiej.
10.4 Za pomocą Systemu Telefonicznej Sprzedaży Biletów.
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