Linie 791, 792, 797, 798*,799
*Planowane uruchomienie linii 798 od 1 września 2022 r.

Cennik komunikacji gminnej
Bilet normalny

2 zł / 4 zł*
* - dot. linii 797 dla przejazdów Dopiewo/Dopiewiec → Skórzewo

Bilet ulgowy

1 zł / 2 zł*
* - dot. linii 797 dla przejazdów Dopiewo/Dopiewiec → Skórzewo

Przejazdy ulgowe przysługują:
•
•
•
•

uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie legitymacji szkolnej;
studentom do 26. roku życia włącznie, na podstawie legitymacji studenckiej;
emerytom i rencistom niepozostającym w stosunku pracy, na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty albo
ostatniego odcinka renty lub emerytury;
na przewóz psa pod opieką właściciela

Przejazdy bezpłatne przysługują:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dzieciom do dnia 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
prawnego;
uczniom szkół podstawowych na terenie Gminy Dopiewo w ramach przewozów liniowych wyznaczonych jako
dowozy szkolne w okresie zajęć szkolnych wraz z opiekunem oraz podczas dojazdu na zajęcia dodatkowe
organizowane przez placówki oświatowe, na podstawie legitymacji szkolnej;
uczniom szkół specjalnych i oddziałów specjalnych przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem w czasie wspólnego przejazdu, na podstawie legitymacji szkolnej;
inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji
wraz z opiekunem, za okazaniem legitymacji inwalidy I stopnia, na podstawie kopii orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub za okazaniem
legitymacji wydanej przez właściwy organ dokumentujący stopień niepełnosprawności;
osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok wraz z
przewodnikiem, na podstawie kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez ustawowo
uprawnione organy lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,
osobom, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia);
inwalidom wojennym i wojskowym oraz opiekunom inwalidów wojennych i wojskowych I grupy, na podstawie
książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
umundurowanym funkcjonariuszom straży miejskiej i gminnej, policji, Żandarmerii Wojskowej i żołnierzom służby
zasadniczej w czasie pełnienia służby, na podstawie legitymacji służbowej;
pracownikom Urzędu Gminy w Dopiewie upoważnionym do kontroli jakości świadczonych usług publicznego
transportu zbiorowego, na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość;
posłom i senatorom, na podstawie legitymacji poselskiej lub legitymacji senatorskiej;

•
•

•

osobom w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września, lub w piątek poprzedzający bezpośrednio 22 września,
jeżeli 22 września przypada w danym roku kalendarzowym w sobotę lub niedzielę - jedna osoba na podstawie
ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu;
nauczycielom i opiekunom zorganizowanych grup uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych mających
siedzibę na terenie Gminy Dopiewo, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w
zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni gminnej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjnowychowawczych;
na przewóz bagażu, wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego

Bilety innych przewoźników / organizatorów uprawniające do bezpłatnego przejazdu
przysługują:
•
•

posiadaczom biletu długookresowego (od 14 dni w górę) załadowanego na imiennej karcie PEKA, ważnego w strefie
biletowej, w której przemieszcza się pasażer (miejscowość Skórzewo – strefa B, pozostałe miejscowości gminy
Dopiewo – strefa C);
posiadaczom biletu BUS+TRAMWAJ+KOLEJ ważnego w strefie biletowej, w której przemieszcza się pasażer), na
podstawie jego okazania

Wysokość opłaty dodatkowej:
•
•
•
•

140 zł za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego przejazdu;
140 zł za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, w szczególności za zabranie ze sobą do środka
transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez
zachowania tych warunków;
112 zł za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;
280 zł za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny;
Opłata dodatkowa zapłacona w terminie do 7 dni po jej nałożeniu ulega obniżeniu o 30%.

Cennik obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.

