CENNIK OPŁAT
za przewóz osób i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Brzeg
Lp
RODZAJ BILETU

N- normalny
U - ulgowy
N
U

1

Jednorazowy w granicach miasta

2

Bilet bagażowy w granicach miasta

3

Bilet miesięczny imienny o niekontrolowanej ilości przejazdów na
wszystkie linie

N
U

4

Bilet miesięczny na okaziciela o niekontrolowanej ilości przejazdów na
wszystkie linie

N

obowiązujące ceny od
01.12.2011r.
2,20 zł
1,10zł
2,20zł
50,40zł
36,00zł
N

50,40zł

OPŁATY DODATKOWE
1

Przejazd bez ważnego biletu lub z biletem nieważnym

2

Przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
Niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy
albo naruszenie przepisów o ich przewozie
Opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu
z winy podróżnego ( interwencja policji )

3
4

110,00zł
88,00zł
44,00zł
330,00zł

BILET BAGAŻOWY:
- Opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów ( szerokość + długość + wysokość) przekracza 170cm
Nie podlegają opłacie bagażowej: zwierzęta domowe, wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,
wózki dziecięce z których korzystają dzieci.
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są:
1) osoby, których uprawnienia takie wynikają z odrębnych ustaw, w tym w szczególności:
- posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej i senatorskiej.
- inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez ZUS
- przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa.
2) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych i ich opiekunowie, od miejsca zamieszkania
do szkoły i z powrotem – /legitymacja wydana przez szkołę lub placówkę opiekuńczą/,
3) dzieci w okresie do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – dokument stwierdzający wiek dziecka
4) osoby które ukończyły 70 rok życia – dokument stwierdzający wiek podróżnego,
5) inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie – dokument potwierdzający inwalidztwo lub stopień
niepełnosprawności, opiekun ( osoba wskazana w trakcie przejazdu),
6) niewidomi i ociemniali oraz ich opiekun lub pies przewodnik – dokument potwierdzający inwalidztwo lub
stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości i przewodnik ( osoba wskazana w trakcie przejazdu),
7) honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn
– na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi, wraz z potwierdzoną przez punkt krwiodawstwa adnotacją o ilości oddanej krwi,

8)

pielęgniarki środowiskowe, położne, opiekunki społeczne, w czasie wykonywania obowiązków –
zaświadczenie potwierdzające wykonywanie świadczeń opiekuńczych, wydane przez pracodawcę,

Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% uprawnione są następujące osoby:
1) osoby uprawnione do korzystania z takiej ulgi na podstawie odrębnych ustaw, w szczególności:
- kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie art. 20 ust. l pkt. l ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.), - dokument potwierdzający nabycie uprawnień wynikających z w/w ustawy,
- studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia – ważna legitymacja
studencka, wydana przez polską szkołę wyższą lub międzynarodowa legitymacja studencka (ISIC),
-

słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia – legitymacja słuchacza kolegium,

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia – ważna
legitymacja szkolna,
3) emeryci i renciści - legitymacja emeryta lub rencisty, ewentualnie aktualny odcinek emerytury lub renty i dowód osobisty,
4) osoby głuchonieme - legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez
uprawniony organ,
5) osoby legitymujące się legitymacją „ZASŁUZONY HONOROWY DAWCA KRWI”
Na przejazd środkami komunikacji miejskiej – ważne są tylko bilety zakupione w Brzegu.
Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 2 września 2011r.

