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                                                                ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XI/118/11 
 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY  z dnia 13 czerwca 2011 r.     

 
 

CENNIK USŁUG PRZEWOZOWYCH LINII 
Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Dębicy 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejszy cennik określa: 
 
1. Podział miejskich linii komunikacyjnych na strefy opłat, tj. strefę miejską połoŜoną 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 bagaŜu określone niniejszym załącznikiem stosowane są  na miejskich liniach komunikacyjnych 
obsługiwanych taborem autobusowym MKS sp. z o. o. w Dębicy: 

a) W strefie 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 z 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 miejskich linii komunikacyjnych na strefy opłat, tj. strefę miejską połoŜoną w 

granicach administracyjnych Miasta Dębica oraz strefy opłat poza granicami 
administracyjnymi Miasta Dębica 

 
1. Rodzaje stref opłat: 

a) Strefa opłat „miejska” połoŜona jest w granicach administracyjnych Miasta Dębica, 

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

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

d) Strefa opłat połoŜona poza granicami Miasta Dębica, oznaczona „III” - od przystanku 
oznaczonego „III” zwaną trzecią strefą opłat. 

 
Tabela Nr 1 Granice stref opłat 

Lp. 
Nr linii miejskiej 

Trasa linii miejskiej 
Strefa 

„miejska” 
Strefa „I” Strefa „II” Strefa „III” 

1.  

„1” 
Latoszyn skrzyŜowanie 

Kochanówka 
Budy Zastawie 

Latoszyn 
SkrzyŜowanie Nr 
1, 301 
 
Pustynia Nr 
14,314 

Pustynia Nr 
14,314 
 
Pustków Zakłady 
Nr 75, 375 

Pustków Zakłady 
Nr 75, 375 
 
Budy Zastawie 
Nr 93 
 

Nie występuje  

2.  

„2” 
 

Stobierna Górna – 
Dw. PKP- 

Braciejowa Pętla 
 

 
 

 
 
Latoszyn 
Autozbyt 
Nr 158,458 
 
Nagawczyna  Nr 
132, 432 
 
 
 
 

Latoszyn 
Autozbyt 
Nr 158,458 
 
Braciejowa Pętla 
Nr 
47,347  
 
Nagawczyna Nr 
132, 432 
 
Stobierna Górna 
Nr 100,300 
 

Nie występuje   Nie występuje 

3.  
„3” 

Wielopolska Las – D.K. 
Morsy 

Wielopolska Las 
Nr 35, 335 
 
D.K. Morsy Nr 
79, 379 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje 
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4.  
„4” 

Nagawczyna Pętla  
Straszęcin Szpital 

Działki 
Nr 48,348 
 
 
Nagawczyna  Nr 
132, 432 
 

Działki 
Nr 48,348 
 
Straszęcin Kościół 
Nr 137, 437  
 
Nagawczyna  Nr 
132, 432 
 
Nagawczyna Pętla 
Nr 97, 397 

Nie występuje  Nie występuje  

5.  
„5” 

Dębica błonia - 
Chotowa 

 

Dębica Błonia Nr 
362, 62 

 
Działki 
Nr 48,348 
 

Działki 
Nr 48,348 
 
Przyborów Nr 
142,442 

Przyborów Nr 
142,442 
 

Chotowa Nr 
162,462 

Chotowa Nr 
162,462 
 
Czarna 
Tarnowska PKP 
Nr  518, 519 

6.  
„8” 

Pustynia Stadion – T.C. 
Dębica 

Pustynia Stadion 
Nr 194, 494 
 
T.C. Dębica Nr 
17, 317 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

7.  

„11” 
Dworzec PKP - 

 
Pustków SUW  

Dw. PKP Nr 
16,316 
 
Pustynia Nr 
14,314 

Pustynia Nr14,314 
 
Pustków Wieś 
Szkoła 
 Nr 119,419  

Pustków Wieś 
Szkoła 
 Nr 119,419 
 
Pustków SUW Nr 
121,421 

Nie występuje 

8.  
„12” 

Lakiery – Wolica III 

Lakiery Nr 68, 
368 
 

Wolica III Nr 65, 
365 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

9.  
„13” 

Wolica III – 
Wielopolska Cmentarz 

Wolica III Nr 65, 

365 

 

Wielopolska 
Cmentarz Nr 159, 
459 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

10.  
„14” 

Budzisz – Robotnicza 
SkrzyŜowanie 

Budzisz Nr 200, 
500 
 

Robotnicza 
SkrzyŜowanie 59, 
359 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje 
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ROZDZIAŁ II 
Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy 

 
1.  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. 
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów  (100% ulga) 

Uprawnieni — podstawa prawna 
Dokument potwierdzający 

uprawnienie do ulgi przewozowej 

1.  
Posłowie i Senatorowie RP 
Art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora (t.j.  Dz. U. z 2011 r. nr 7 poz. 29 z późn. zm.) 

Legitymacja posła lub senatora 

2.  

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 2010 
r. Nr 113 poz. 745 z późn. zm.) 

KsiąŜeczka inwalidy wojennego 
lub wojskowego  

3.  

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 2002r Nr 42, poz. 371 
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 2010r. 
Dz. U. Nr 113, poz. 745 z późn. zm.) 
 

Legitymacja osoby 
represjonowanej, wystawioną 
przez organ rentowy (ZUS) 

 
Ilekro ć jest mowa w niniejszym Cenniku o opiekunach  lub przewodnikach – naleŜy przez to rozumieć 
jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat, 
albo psa – przewodnika. 

Tabela Nr 3 

Lp. 
Uprawnienia do ulgowych przejazdów ( 50% ulga) 

Uprawnieni — (podstawa prawna) 
Dokument potwierdzający 

uprawnienie do ulgi przewozowej 

1.  
Studenci  
Art. 188 Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. 
U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) 

Legitymacja studencka 

2.  

MłodzieŜ dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna.  
§ 3, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987r. 
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz 
zakresu form pomocy dla młodzieŜy dotkniętej inwalidztwem 
i młodzieŜy niepełnosprawnej ( Dz. U. Nr23, poz. 130) 

Legitymacja szkolna 

3.  

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami 
Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (t.j. Dz. U.  z 2002r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.) 

 Legitymacja lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatanta 
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2. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy obowiązujące tylko w 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 (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 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 

Lp. 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w MKS Sp. z o. o. w Dębicy — podstawa prawna – Uchwała 
Rady Miejskiej Dębicy (100% ulga) 

Uprawnieni Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi przewozowej 

1.  Osoby, które ukończyły 70 lat Ŝycia Na podstawie dowodu osobistego 

2.  
Dzieci do lat 4, w przypadku jeŜeli pasaŜer, 
rodzic, opiekun nie Ŝąda dla nich miejsca 
siedzącego - bez biletu 

Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna 

3.  
Honorowi dawcy krwi - I go stopnia, 
którzy oddali powyŜej 18 l krwi 

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi PCK z wpisem 
o nadaniu I stopnia 

4.  Umundurowani funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej 

Legitymacja słuŜbowa 

5.  

Inwalidzi (w tym niewidomi 
i głuchoniemi) o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, wraz 
z opiekunami. 
 
Niewidomi o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności wraz z opiekunami lub 
przewodnikiem. 
 
Osoby, które uzyskały orzeczenie 
powiatowego Zespołu ds. orzekania 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
wraz z opiekunami. 

Legitymacja emeryta-rencisty dokumentująca 
niepełnosprawność (ze zdjęciem)  

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 
dokumentująca niepełnosprawność (ze zdjęciem)  
Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność wydana 
przez Starostę (ze zdjęciem). 
Legitymacja wystawiona przez MKS sp. z o. o. w Dębicy 
wraz dowodem osobistym*. 
 
* - legitymacja wystawiana jest na podstawie orzeczeń 
o stopniu niepełnosprawności wydanych przez uprawnione 
organy, tylko dla uprawnionych, których legitymacje nie 
zawierają: zdjęcia osoby uprawnionej i wpisu o stopniu 
niepełnosprawności.  

6.  Mieszkańcy miast partnerskich  Dokument wydany w miastach partnerskich  

7.  

Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna wraz 
z opiekunami, z miejsca zamieszkania 
i z powrotem, do publicznych szkół 
i gimnazjów oraz na zajęcia rehabilitacyjne. 

Imienny miesięczny bilet wolnej jazdy wystawiony dla 
uprawnionego i jednego opiekuna przez MKS Sp. z o.o. 
w Dębicy — waŜny na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła -
ośrodek rehabilitacji. (Bilet wystawiany na podstawie 
zamówienia wystawionego przez Gminę miejsca 
zamieszkania dziecka) 

Przewóz wózków dziecięcych dla uprawnionych: tab. 4 poz. 2, oraz inwalidzkich lub innych urządzeń 
technicznych związanych z inwalidztwem dla uprawnionych: tab.2 poz. 2 i tab. 4 poz. 5 i 7- nie podlega opłacie. 
 
Uprawnieni wymienieni  w poz. 1 do 6 (w tym opiekunowie) przed rozpoczęciem przejazdu mają obowiązek 
pobrać u kierowcy z kasy fiskalnej bilet o nominale 0,00 zł., zachować do końca podróŜy i okazywać 
uprawnionym do kontroli wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi przewozowej  

Ilekro ć jest mowa w niniejszym Cenniku o opiekunach  lub przewodnikach– naleŜy przez to rozumieć 
jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat, 
albo psa – przewodnika. 
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Tabela Nr 5 

Lp. 

Uprawnienia dla ulgowych  przejazdów – podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej Miasta Dębica (50% 
ulga) 

Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi 

przewozowej 

1. 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazialnych i policealnych.  Legitymacja szkolna 

2. Emeryci i renciści  Legitymacja emeryta-rencisty  

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. 

 
3. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy obowiązujące poza 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 (Dz. U. z 2001 r. nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) 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: 
 
Tabela Nr 6 
Lp. Uprawnieni – dokument uprawniający – rodzaj ulgi 

1. 

Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazialnych 
i policealnych, zamieszkali na terenie 
Gminy Dębica. 

WaŜna legitymacja szkolna 

Uchwała nr V/102/99 Rady Gminy 
Dębica z dnia 26 sierpnia 1999r. 
Bilet miesięczny ulgowy - ulga 
50%  

2. 

Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazialnych 
i policealnych, zamieszkali na terenie 
Miasta Dębica przy przejazdach 
z miejsca zamieszkania do szkół 
połoŜonych na terenie innych gmin 
przysługuje 50% ulga przy zakupie 
biletu miesięcznego. 

WaŜna legitymacja szkolna 
Uchwała Rady Miasta Dębica 
Bilet miesięczny ulgowy - ulga 
50%  

II.  Dodatkowe (promocyjne handlowe) uprawnienia dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienia 

1. 
Dzieci do lat, 4 – jeŜeli pasaŜer, rodzic, 
opiekun nie Ŝąda dla nich miejsca 
siedzącego 

Oświadczenie – opiekuna, 
rodzica 

Nieodpłatny przewóz (bez biletu) 

2. 
Osoby po 70 roku Ŝycia  
Dzieci od 4 do 7 lat  

Dowód osobisty 
Oświadczenie rodzica lub 
opiekuna 

35% ulga – bilet jednoprzejazdowy 

3. 

Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazailnych i 
policealnych oraz dzieci w okresie 
przygotowania przedszkolnego – 
zamieszkali poza Gminą Dębica 
i Miastem Dębica 

WaŜna legitymacja szkolna 

Bilet miesięczny ulgowy – ulga 
35% 
Linia Nr 5 – bilet miesięczny 
ulgowy - ulga 50 % 
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Rozdział III  
Rodzaje i ceny biletów 

1. Ustala się następujące rodzaje i ceny biletów: 

1.1. W miejskiej strefie opłat tj. w granicach administracyjnych miasta Dębicy: 

Tabela Nr 7 

Lp. Rodzaj biletów Ilość przejazdów Cena biletu nominał w zł. 

1 2 3 4 

1. Normalny jeden 2,30 

2. Ulgowy -50% jeden 1,15 

3. Ulgowy* -100 % jeden 0,00 

4. BagaŜowy jeden 2,30 

5. Karnet normalny pi ęć 10,60 

6. Karnet ulgowy  pięć 5,30 

7. Bilet miesięczny normalny nieograniczona 72,00 

8. Bilet miesięczny – ulgowy - 50% nieograniczona 36,00 

9. Bilet dwumiesięczny normalny nieograniczona 136,00 

10. Bilet dwumiesięczny ulgowy – 50% nieograniczona 68,00 

11. Wartość miesięczna przejazdu 
bezpłatnego nieograniczona 100,00 

12. Imienny miesięczny bilet wolnej 
jazdy - Tab. 4. pkt.7 nieograniczona 200,00 

*ulgowy - 100% - bilet wydawany wyłącznie u kierowcy z kasy fiskalnej. 

1.2. W strefach opłat poza strefą miejską (t. j. poza granicami administracyjnymi Miasta Dębica): 

Tabela Nr  8 
Lp. Rodzaj biletu Przejazd do I strefy i 

wewnątrz stref w złotych 
Przejazd do II strefy w 

złotych 
Przejazd do III strefy w 

złotych 

BILET JEDNOPRZEJAZDOWY JEDNORAZOWY 

1. Normalny  2,40 2,80 3,30 

2. Bilet bagaŜowy  2,40 2,80 3,30 

3. Ulgowy 50 %  1,20 1,40 1,65 

4. Ulgowy 35%* 1,60 1,80 2,10 

BILET MIESI ĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI/ BILET NA LINIE MIEJSK Ą NR 5  

5. Normalny  92,00 108,00 128,00 

6. Ulgowy 50% 46,00 54,00 64,00 

7. Ulgowy 35%* 60,00 70,00 83,00 

BILET MIESI ĘCZNY NA DNI ROBOCZE  

8. Normalny  84,00 98,00 116,00 

9. Ulgowy 50% 42,00 49,00 58,00 

10. Ulgowy 35%* 55,00 64,00 75,00 

BILET MIESI ĘCZNY W JEDNYM KIERUNKU NA WSZYSTKIE DNI  

11. Normalny  68,00 80,00 96,00 

12. Ulgowy 50% 34,00 40,00 48,00 



 8

13. Ulgowy 35%* 44,00 52,00 62,00 

BILET DWUTYGODNIOWY NA WSZYSTKIE DNI  

14. Ulgowy 50%  32,00 38,00 46,00 

15. Ulgowy 35% 42,00 49,00 60,00 

BILET DWUMIESI ĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI  

16. Normalny  176,00 206,00 244,00 

17. Ulgowy 50%  88,00 103,00 122,00 

18. Ulgowy 35%* 114,00 134,00 159,00 

BILET DWUMIESI ĘCZNY NA DNI ROBOCZE  

19. Normalny  160,00 186,00 220,00 

20. Ulgowy 50% 80,00 93,00 110,00 

21. Ulgowy 35%* 104,00 120,00 143,00 

BILET TRZYMIESI ĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI  

22. Normalny  262,00 308,00 366,00 

23. Ulgowy 50%  131,00 154,00 183,00 

24. Ulgowy 35%* 170,00 200,00 238,00 

BILET TRZYMIESI ĘCZNY NA DNI ROBOCZE  

25. Normalny  240,00 280,00 330,00 

26. Ulgowy 50% 120,00 140,00 165,00 

27. Ulgowy 35%* 156,00 182,00 215,00 

BILET NA DWIE LINIE MIEJSKIE NA WSZYSTKIE DNI 

28. Normalny  110,00 130,00 154,00 

29. Ulgowy 50% 55,00 65,00 77,00 

30. Ulgowy 35%* 72,00 85,00 100,00 

BILET NA DWIE LINIE MIEJSKIE NA DNI ROBOCZE  

31. Normalny  102,00 118,00 140,00 

32. Ulgowy 50% 51,00 59,00 70,00 

33. Ulgowy 35%* 66,00 77,00 91,00 

*Ceny biletów ulgowych 35% ulegają zaokrągleniu w przypadku biletów jednorazowych do pełnych 10 groszy 
(do 5 gr. dół, a powyŜej do góry), w przypadku biletów okresowych do pełnych złotych (do 50 gr. w dół, a 
powyŜej do góry). 
 
Do korzystania z biletów okresowych we wszystkich strefach opłat uprawnieni są: 

a) odnośnie biletów normalnych – bez ograniczeń, 
b) odnośnie biletów ulgowych – uczniowie i studenci. 
 
 

1.3 Ustala się zakres stosowania i ceny biletów na nowo uruchamianych miejskich liniach 
komunikacyjnych: 

a) w przypadku uruchomiania nowych miejskich linii komunikacyjnych lub wydłuŜenia istniejących poza 
granicami administracyjnymi Miasta Dębica na terenie Gmin, z którymi podpisano porozumienia 
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międzygminne a trasa tych linii przekracza ustalone w niniejszym cenniku strefy opłat określa się w tabeli 
Nr 9 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 9 niniejszego 
Cennika Zarząd MKS sp. z o.o., a zatwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza MKS sp. z o.o. Ceny te 
podlegają publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

c) Zachowanie powyŜszych zasad nie wymaga zmiany niniejszego cennika w drodze Uchwały Rady Miejskiej 
w Dębicy. 

Tabela Nr 9 

Lp. Nowe Strefy Opłat 
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 

1. 
„IV” strefa opłat  

20-25 km 
od Dworca PKP w Dębicy 

4,00 160,00 144,00 

2. 
„V” strefa opłat  

25-30 km 
od Dworca PKP w Dębicy 

5,00 200,00 180,00 

3. 
„VI” strefa opłat  

30-35 km 
od Dworca PKP w Dębicy 

6,00 240,00 216,00 

4. 
„VII” strefa opłat  

35-40 km 
od Dworca PKP w Dębicy 

7,00 320,00 288,00 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Zasady korzystania z biletów 

 
1) Na miejskich liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem MKS sp. z o.o. w Dębicy uwaŜa się bilet 

za waŜny jeŜeli: 
 
• 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 

waŜność pod warunkiem zakupu biletu dodatkowego o nominale uzupełniającym do nominału ustalonego 
w obowiązującej taryfie przewozowej, powyŜsze nie dotyczy biletu miesięcznego, który zachowuje 
waŜność w okresie, na który został wykupiony, 

• Bilety jednoprzejazdowe, karnety wieloprzejazdowe zostały skasowane w kasowniku bezpośrednio po 
wejściu do pojazdu, nie później jednak jak przed dojazdem do następnego przystanku licząc od przystanku, 
na którym pasaŜer wsiadł do autobusu (z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy z kasy fiskalnej) 

• 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 moŜe 
stanowić biletu powrotnego. 

• W strefie opłat I, II i III bilet jednorazowy uwaŜa się za waŜny jeŜeli tylko i wyłącznie został zakupiony 
u kierowcy z kasy fiskalnej z wyjątkiem biletów specjalnych. 

 
2) Na miejskich liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem MKS sp. z o.o. w Dębicy uwaŜa się     

bilet za niewaŜny jeŜeli: 
 
• Jest biletem innego przewoźnika. 
• W strefie opłat I, II i III jest innym biletem niŜ zakupiony u kierowcy z wyjątkiem biletów specjalnych. 
• Nie został skasowany w kasowniku, z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy z kasy fiskalnej, 
• Po zakończeniu podróŜy jako skasowany został przekazany innemu pasaŜerowi, 
• Jest zniszczony w stopniu uniemoŜliwiającym jego identyfikację w tym równieŜ zapisy kasownika 

elektronicznego są nieczytelne, 
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• Kasowany więcej niŜ jeden raz, 
• Bilet ulgowy lub bilet złoŜony z biletów ulgowych a osoba korzystająca z niego nie posiada uprawnień do 

ulgi, lub nie jest w stanie udokumentować ulgi podczas przejazdu. 
 

3) Bilety miesięczne wykupione na daną linię miejską, waŜne 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 upowaŜnia 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 waŜny jest 

na całej długości linii miejskiej podstawowej i na odcinku między przystankami drugiej linii miejskiej 
wskazanym przez pasaŜera przy jego zakupie. Bilety miesięczne wykupione na strefę miejską są waŜne na 

wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej. 
 

ROZDZIAŁ V 
Opłaty dodatkowe 

 

1. Opłaty dodatkowe - w razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upowaŜnioną braku 
odpowiedniego dokumentu przewozowego /waŜnego biletu/ osób lub bagaŜu bądź dokumentu upraw-
niającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, podróŜny jest zobowiązany do uiszczenia naleŜności 
przewozowych (opłaty za bilet) oraz opłaty dodatkowej ustalonej jak niŜej:  

a) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, opłata dodatkowa wynosi:  

115 zł. 

b) za przejazd bez waŜnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo 
ulgowego przejazdu, opłata dodatkowa wynosi:  

92 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 bagaŜowy,  

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

opłata dodatkowa wynosi: 

46 zł. 

d) Opłatę dodatkową o której mowa w pkt. 1., litera a) i b) obniŜa 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) - 85 zł,  

Dla pkt.  1. b) -  62 zł. 

� w przypadku przedłoŜenia 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) obniŜa się ją do kwoty = 10 zł 

 

e) Za  spowodowanie przez podróŜnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego  bez  
uzasadnionej  przyczyny, podróŜny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości: 
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345 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, 

 

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

 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Zezwala się na przewóz bagaŜu środkami miejskiej komunikacji: 

a. Za biletem normalnym przewidzianym w niniejszym Cenniku 

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

2. Dopuszcza się równieŜ przewóz zwierząt na zasadach określonych w Regulaminie Przewozów: 

a. Za biletem jak za przewóz bagaŜu  

3. PrzewoŜony bagaŜ lub zwierzę nie moŜe w Ŝadnym wypadku naraŜać pasaŜerów na utratę zdrowia lub Ŝycia 
czy teŜ, jakiejkolwiek szkody. Odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody ponosi przewoŜący 
bagaŜ lub zwierzę. 

4. Zakup biletu u kierowcy - bilety sprzedawane są: 

a. Bilety jednoprzejazdowe normalne,  ulgowe i ulgowe 100 % o nominale 0,00 zł w cenie ustalonej 
w niniejszym cenniku – z kasy fiskalnej. 

b. Tylko podczas postoju na przystankach, za odliczoną gotówką 

c. Bilety sprzedawane są z kasy fiskalnej i nie wymagają kasowania w kasowniku 
 
5. Ustala się zakres stosowania i ceny biletów promocyjnych  
 
5.1 Biletu jednoprzejazdowego  

a. Ustala się cenę biletu promocyjnego w wysokości nie niŜszej niŜ 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 takŜe 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 kaŜdorazowo publicznie ogłoszony,  

e. Bilet promocyjny jednoprzejazdowy będzie moŜliwy do nabycia jedynie u kierowcy autobusu. 
 

5.2 Biletu miesięcznego  

a. Ustala się cenę biletu miesięcznego promocyjnego w wysokości obniŜonej 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 takŜe w przypadku uruchomienia nowych linii komunikacyjnych, 
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d. Czas i oznaczenie linii, na których sprzedawane będą bilety miesięczne promocyjne oraz wysokość 
upustu i zasady sprzedaŜy wprowadzone zostaną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na wniosek Zarządu 
Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy oraz kaŜdorazowo publicznie ogłoszony.  

e. Bilety miesięczne promocyjne będą moŜliwe do nabycia jedynie w kasie MKS sp. z o.o. w Dębicy .  
 
 
6. Ustala się zakres stosowania i ceny biletów specjalnych. 

a. Bilet specjalny jest biletem dedykowanym określonej grupie pasaŜerów  przez zamawiającego. Bilet 
Specjalny moŜe zostać wprowadzony przez zamawiającego Uchwałą upowaŜnionego do tego organu 
określającą zasady wydawania biletów a takŜe sposób rozliczenia finansowego za udzielone ulgi. 

b. Bilet specjalny upowaŜnia do przejazdu na wszystkich obsługiwanych przez MKS Dębica w kaŜdej 
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.  

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

 
7. Przewozy na liniach regularnych specjalnych oraz inne przewozy realizowane  są według cennika 

określonego przez MKS Dębica z zachowaniem rentowności świadczonych usług. 

8. Ceny biletów określone w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej 
zobowiązujących przepisów. 

9. Dystrybucja i sprzedaŜ biletów prowadzona jest: 

9.1 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 

9.2 u kierowcy autobusu w cenie nominału drukowane z kasy fiskalnej: 

a. Bilety jednoprzejazdowych normalne,  

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

c. Bilety jednoprzejazdowe promocyjne, 

d. Miesięczne po wcześniejszym zamówieniu( min. dwa dni), 

9.3 w punktach handlowych w zakresie: 

a. Biletów jednoprzejazdowych normalnych i ulgowych obowiązujących w strefie miejskiej opłat. 

 


