
ZARZĄDZENIE NR 137.2022 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie cennika i warunków przyznania przejazdów ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym, 
oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości 

opłaty manipulacyjnej. 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1, art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 46 ust. 1, art. 6 z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Drezdenku nr LXIX/445/2022 zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez 
Gminę Drezdenko realizowane na obszarze Gminy Drezdenko. 

Rodzaje biletu Cena biletu 
Jednorazowy - uprawnia do dowolnej liczby przejazdów (przesiadek) w ciagu 240 minut (4 godziny) od momentu zakupu 

biletu. 
Normalny 5,00 zł 
 33% 3,35 zł 

37% 3,15 zł 
49% 2,55 zł 
51% 2,45 zł 
78% 1,10 zł 
93% 0,35 zł 

Ulgowy ustawowy 

95% 0,25 zł 
Miesięczny - uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na dowolnej trasie w okresie ważności biletu. 

Normalny 200,00 zł 
33% 134,00 zł 
37% 126,00 zł 
49% 102,00 zł 
51% 98,00 zł 
78% 44,00 zł 

Ulgowy ustawowy 

93% 14,00 zł 

2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przyznawane są 
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego. 

§ 2. Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty 
manipulacyjnej. 

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego stosowaną przez danego przewoźnika na danej trasie w następujący sposób: 

1) Za jazdę bez ważnego biletu za przejazd - jako 10 – krotność tej ceny. 

2) Za brak dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego - jako 5 – 
krotność tej ceny. 

3) Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu - jako 10 – krotność tej ceny. 

4) Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy - jako 10 – krotność tej ceny. 

5) Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania środka transportu lub zmiany jego trasy bez uzasadnionej 
przyczyny - jako 50 – krotności tej ceny. 

6) Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu o 50% w przypadku natychmiastowego jej uiszczenia lub 
w uiszczenia w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D670ED41-CDBE-4C89-8ADA-4B889A24CA5F. Podpisany Strona 1



7) Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% 
wysokości opłaty, której dotyczy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r. 

 

   

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 
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