Taryfa Opłat PKS Gdynia S.A. w komunikacji "po Pucku"
Obowiązuje od: 1.01.2021 r.

jednorazowy

Linia 1 "po Pucku"

miesięczny

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

3,00

1,50

56,00

28,00

BILET MIESIĘCZNY UPOWAŻNIA DO NIEOGRANICZONEJ LICZBY PRZEJAZDÓW W
KOMUNIKACJI "PO PUCKU" WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA
ZABRONIONE JEST ODSTĄPIENIE BILETU INNEJ OSOBIE

1. Wszystkie bilety miesięczne jak i okresowe są ważne we wszystkie dni tygodnia w okresie ich ważności.
2. Bilety miesięczne są ważne przez cały wybrany przez podróżnego miesiąc kalendarzowy, tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
Przejazdy bezpłatne
1. Senatorowie i posłowie na Sejm - na podstawie legitymacji
2. Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji - na
podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowskiego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i
dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna
3. Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji
osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna
4. Osoby, które ukończyły 75 rok życia
5. Honorowi i Zasłużeni dla miasta Puck
6. Pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy PKS Gdynia S.A. i kontrolerzy biletów - wyłącznie w trakcie wykonywania zadań służbowych związanych z wykonywaniem, organizacją lub kontrolą
przewozów.
Przejazdy ulgowe
1. Studenci oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych - na podstawie legitymacji studenckiej / legitymacji
słuchacza kolegium
2. Kombatanci i osoby represjonowane niebędące inwalidami
3. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa
4. Uczniowie do ukończenia 24. roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej
5. Dzieci w wieku do 7 lat
6. Osoby niepełnosprawne, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem

Płatne w ciągu 7 dni

Płatne w terminie
późniejszym

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu

75 zł

100 zł

Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego

56 zł

80 zł

Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu

28 zł

Opłaty dodatkowe

40 zł

Opłata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny

450 zł

Opłata manipulacyjna za udokumentowanie posiadania biletu miesięcznego po kontroli w postaci odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej (tylko w
sytuacji posiadania w czasie kontroli dokumentu stwierdzającego dane pasażera) jak i za udokumentowanie uprawnienia do przejazdu ulgowego

12 zł

PKS Gdynia S.A. 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 6c/43 tel. 58 672 23 24 biuro@pksgdynia.pl

