
  

 

 

I. Ustala się strefy komunikacyjne: 
a) Miejską „A” 

b) Podmiejska „B” 

c) Pozamiejską „C” 

II. Opłaty za przewóz osób ( tabela cen biletów jednorazowych, 

czasowych i okresowych), 

III. Opłaty za przewóz bagażu ręcznego powyżej 60 cm x40cm 

x 20 cm, wózka dziecięcego, nart i sanek lub zwierząt w 

wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego gminnego 

obowiązującego dla danej strefy przewozu. 
Opłacie nie podlegają:wózki dziecięce z dziećmi, wózki inwalidzkie, 

małe zwierzęta domowe trzymane podczas podróży na rękach (małe 

psy, koty,ptaki).Zwierzęta domowe muszą być przewożone w 

warunkach zapewniających bezpieczeństwo pasażerom. 

IV. Opłaty dodatkowe: 
a) brak odpowiedniego dokumentu przewozu, 

b) brak ważnego dokumentu przewozu poświadczającego uprawnienia 

do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

c) niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka transportu 

rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie, 

d) spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy 

środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. 

V. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone poprzez:  

1) bilet papierowy z nadrukiem „Komunikacja Miejska Świdnica”, 

2) inne formy opłaty zaakceptowane przez organizatora. 
VI. W autobusach przewoźnika dokonywana jest sprzedaż 
biletów jednorazowych bez kasowania (paragon fiskalny). 

VII. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni 
są: 
1) posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej 

lub senatorskiej; 

2) inwalidzi wojenni i wojskowi– na podstawie legitymacji 

inwalidy wojennego lub legitymacji wojskowej wydanej przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3) dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – na 

podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; 

4) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
5) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej 

egzystencji oraz ich opiekunowie – na podstawie decyzji ZUS 

lub dokumentu wydanego przez zespół d/s orzekania o stopniu 

niepełnosprawności i dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 
6) ociemniali i niewidomi oraz opiekun wskazany w trakcie 

przejazdu  – na podstawie legitymacji Polskiego Związku 

Niewidomych; 

7) dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do 

przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie 

oświaty oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca 

zamieszkania, pobytu do przedszkoli, szkół, placówek i z 

powrotem – na podstawie legitymacji  wg wzoru określonego 

przez MENiS: MENiS –II/181/2, MENiS-II/182/2, a dla 

opiekuna na podstawie zaświadczenia MI-1/2002 lub 

zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą zajęcia; 

8) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta 

włącznie – na podstawie legitymacji służbowej policjanta; 

9) radni rad gmin: Miasta Świdnica, Świdnica, Żarów, 

Marcinowice na terenie gminy, na której sprawuje mandat  – na 

podstawie legitymacji radnego; 

WYCIĄG Z PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAŻU 
W KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 

(podstawa: Uchwała nr IX/99/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dn.17.06.2011r . w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi 

przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica) 

 

10) pracownicy przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na 

podstawie umowy z Gminą Miasto Świdnica) oraz współmałżonek 

pracownika i ich dzieci do czasu ukończenia nauki szkolnej, jednak nie 

dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie legitymacji 

pracowniczej wydanej przez Gminę Miasto wg wykazu sporządzonego przez 

przewoźnika.  

VIII. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są osoby 
pod warunkiem wylegitymowania się odpowiednim 
dokumentem: 
1) bilety ulgowe z 50 % zniżką -  uprawnienia ustawowe: 

a) studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia– na 

podstawie legitymacji studenckiej, 

b) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanta z wpisem 

uprawniającym do ulgi; 

2) bilety ulgowe -  uprawnienia gminne: 

a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, 

ponadgimnazjalnej lub policealnej – publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 

roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 

b) emeryci i renciści– na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub 

rencisty wraz z dokumentem tożsamości, 

c) zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I-go stopnia – na podstawie 

legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I –go 

stopnia wraz z dokumentem tożsamości. 

IX. Zasady korzystania z biletów jednorazowych i czasowych:  
1) bilet jednorazowy jest to bilet jednego przejazdu, 

2) bilet czasowy 120 minutowy obowiązuje wyłącznie w strefie 

miejskiej „A”, uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w 

czasie 2 godzin. 

3) bilet czasowy 24- godzinny jest biletem sieciowym ważnym we 

wszystkich strefach i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów 

w ciągu 24 godzin od momentu skasowania; 

4) bilety uzyskują ważność: 
a) w wersji papierowej po jednokrotnym skasowaniu w urządzeniach 

kasujących znajdujących się w pojeździe,  

b) w przypadku zakupu biletu bez kasowania poprzez kasę fiskalną u 

kierowcy pojazdu z chwilą jego nabycia,  

c) elektroniczny poprzez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu 

elektronicznego potwierdzonego przez system; 

X. Zasady korzystania z biletów okresowych: 
1) bilety okresowe są biletami sieciowymi ważnymi na wszystkich 

liniach komunikacyjnych w danej strefie; 

2) bilety okresowe, za wyjątkiem biletów wakacyjnych są biletami 

ogólnodostępnymi:  

3) bilety okresowe miesięczne imienne i na okaziciela, ważne są we 

wszystkie dni określonego miesiąca, 

4) bilety okresowe 14 dniowe imienne i na okaziciela, ważne są 
przez 14 dni kalendarzowych liczonych kolejno i począwszy od dnia 

wskazanego na bilecie, 

5) bilety okresowe wakacyjne miesięczne ważne są w lipcu i sierpniu 

z ważną legitymacją szkolną lub studencką; 
6) bilety okresowe w razie niewykorzystania nie podlegają zwrotowi; 

XI. Zasady przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu 
osób lub bagażu:   
 1) Kontrola przeprowadzana jest według zasad określonych w ustawie z 15 

listopada 1984r –  Prawo przewozowe; 

 2) Kontrolę ważności biletów i dokumentów uprawniających do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu prowadzą kontrolerzy biletów 
legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. 

 


