
    

                                       

  

 

 

 Przepisy taryfowe 
SPIS TREŚCI 

• Dział I. Definicje 

• Dział II. Bilety i opłaty – Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

• Dział II. Bilety i opłaty – Rozdział 2. Zasady wnoszenia opłat 

• Dział II. Bilety i opłaty – Rozdział 3. Opłaty dodatkowe 

• Dział III. Wymiana biletów i zwrot biletów – Rozdział 1. Zasady ogólne 

• Dział III. Wymiana biletów i zwrot biletów – Rozdział 2. Wymiana biletów 

• Dział III. Wymiana biletów i zwrot biletów – Rozdział 3. Zwrot biletów 

 

Dział I 

Definicje 

§ 1 

Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają: 

 

1) organizator transportu miejskiego - Gmina Miasto Płońsk; 

2) operator – Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 

3) siedziba operatora – ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk, 

4) linia podstawowa „1” i „2” – linia komunikacyjna uruchamiana dla zaspokojenia stałych potrzeb 

przewozowych; 

5) bilet – dokument przewozu występujący w formie papierowej z zapisem magnetycznym 

zakupionym w biletomacie wewnątrz pojazdu lub w punkach wyznaczonych przez Operatora, 

6) rodzaj biletu – zbiór cech biletu określających jego okres ważności, 

7) typ biletu: 

a) normalny – bilet w cenie pełnej, 

b) ulgowy – bilet w cenie obniżonej 

8) skasowanie/aktywowanie biletu – nadanie biletowi ważności przez dokonanie na nim 

odpowiedniego zapisu elektronicznego poprzez prawidłowe umieszczenie biletu w formie 

papierowej w kasowniku, 

9) urządzenie obsługujące – urządzenie nawiązujące łączność z kartą lub innym biletem, czytające 

albo czytająco-zapisujące np. terminal. 

  



    

                                       

  

 

 

Dział II 

Bilety i opłaty 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 2 

1. Do korzystania z płatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście 

Płońsk uprawniają bilety emitowane przez Operatora.  

§ 3 

1. Bilet stanowi dowód wniesienia opłaty i uprawnia do korzystania z usług przewozowych w 

publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie po jego 

skasowaniu/aktywowaniu.  

2. Wydruk z urządzenia kodującego, paragon fiskalny, nie jest dokumentem potwierdzającym 

prawo do przejazdu środkiem lokalnego transportu zbiorowego. 

 

Rozdział 2 

Zasady wnoszenia opłat 

§ 4 

1. Ustala się następujące ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o 

charakterze użyteczności publicznej w Gminie Mieście Płońsk – uchwała nr XLVI/334/2021 Rady 

Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2021 r.  

a) 3,00 zł za bilet jednorazowy na liniach oznaczonych symbolem „1” i „2”, 

b) 80,00 za bilet miesięczny na liniach oznaczonych symbolem „1” i „2”.  

2. Bilet jednorazowy uprawnia do dowolnej liczby przejazdów (przesiadek) w ciągu 180 minut od 

momentu skasowania biletu.  

3. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na dowolnej trasie w okresie 

ważności biletu.  

§ 5 

1. Ustala się cenę za przewóz rzeczy i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Płońsk w wysokości 1,00 zł (normalny bilet 

jednorazowy).   

2. Wykaz rzeczy, za których przewóz będzie naliczana opłata określa załącznik nr 1.  

3. Nie podlega opłacie przewóz:  



    

                                       

  

- wózków inwalidzkich; 

- wózków dziecięcych.  

4. Nie podlega opłacie przewóz psów – przewodników, jeśli podróżują z osobą niedowidzącą lub 

niewidomą.  

 

§ 6 

1. Ustala się uprawnienia do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o 

charakterze użyteczności publicznej - uchwała nr XLVI/335/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 

27 maja 2021 r.  

Z przejazdów bezpłatnych mogą korzystać:  

a) osoby, które ukończyły 70 rok życia – dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość 

osoby i jej wiek, legitymacja emeryta; 

b) zasłużeni honorowi dawcy krwi - legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz 

ze zdjęciem; 

c) dzieci do lat 7 – dokumenty stwierdzający wiek dziecka; 

d) niepełnosprawni – orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej;  

e) honorowi obywatele miasta Płońska – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Płońska; 

f) laureaci Płońskiej Wieży – zaświadczenie o przyznaniu Płońskiej Wieży.   

Z przejazdów z ulgą w wysokości 50% od opłaty podstawowej mogą korzystać:  

a) dzieci i młodzież ucząca się i studiująca do 24 roku życia – aktualna legitymacja szkolna lub 

studencka; 

b) osoby posiadające kartę dużej rodziny.  

 

Rozdział 3 

Opłaty dodatkowe 

§ 7 

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:  

a) jako 20 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez 

ważnego biletu; 

b) jako 10 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez 

ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego 

przejazdu; 

c) jako 10 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za naruszenie 

przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka 

transportu:  

• rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez 

odpowiedniego dokumentu przewozu; 

• rzeczy wyłączone z przewozu.  



    

                                       

  

d) Jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za spowodowanie 

przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej 

przyczyny.  

 2. Opłata manipulacyjna wynosi 60% opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2 i jest 

pobierana w przypadku umorzenia opłaty dodatkowej i należności za przewóz w razie:  

a) udokumentowania przez pasażera uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu;  

b) przedstawienia przez pasażera biletu miesięcznego zakupionego przed dniem 

przeprowadzonej kontroli.  

§ 8 

W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest uiścić tę opłatę.  

  

Dział III 

Wymiana biletów i zwrot biletów 

 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

§ 9 

Bilety jednorazowe normalne oraz bilety ulgowe o nominalnej wartości zgodnej z obowiązującą 

Taryfą przewozową nie podlegają zwrotowi. 

§ 10 

Nie zwraca się uiszczonych należności ani niewykorzystanej części biletu, w przypadku jego 

zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania. 

§ 11 

Osobom, które wniosły opłatę za przejazd w przypadku posiadania uprawnień do bezpłatnych 

przejazdów oraz osobom, które wniosły pełną opłatę za przejazd w przypadku posiadania 

uprawnień do ulgowych przejazdów nie zwraca się uiszczonych należności. 

  

Rozdział 2 

Wymiana biletów 

§ 12 

W przypadku ujawnienia wady biletu nieskasowanego/nieaktywowanego w formie papierowej, 

możliwa jest wymiana na nowy bilet tego samego rodzaju i typu w siedzibie Operatora.  

§ 13 

Uszkodzone albo wadliwe bilety mogą być zatrzymane przez Operatora dla celów proceduralnych 

lub dowodowych. 



    

                                       

  

 

 

  

Rozdział 3 

Zwrot biletów 

§ 14 

Dopuszcza się zwrot biletów z pobraniem należności za wszystkie rodzaju biletów tj. normalne i 

ulgowe w przypadku, gdy: 

1) skasowane/aktywowane bilety długookresowe, przed upływem terminu ich ważności, z tym, że 

wartość biletu pomniejsza się o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości nominalnej biletu 

nie więcej jednak niż 50 zł, pozostałą kwotę dzieli się przez liczbę dni, na jakie zakodowany został 

bilet. Kwotę do zwrotu ustala się mnożąc uzyskany iloraz przez liczbę dni pozostałych do 

wykorzystania, licząc od dowolnie wybranego dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego 

ważności. Bilet zachowuje swoją ważność do godziny 23:59 dnia, który został wskazany przez 

pasażera jako ostatni dzień korzystania z biletu; 

2) nieskasowane/nieaktywowane bilety długookresowe z tym, że wartość nominalną biletu 

pomniejsza się o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, nie więcej jednak niż 50 zł. 

  

 

 


