UCHWAŁA NR XXXVII/306/18
RADY GMINY DYWITY
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na
terenie Gminy Dywity.
Na podstawie art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, i art. 34 a ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się taryfę opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na
terenie Gminy Dywity którego organizatorem jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
§ 2. 1. Za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym obowiązują następujące
opłaty:
Rodzaj biletu
I.Bilety jednorazowe (na okaziciela):
1 jednoliniowy
2 30-minutowy
3 45-minutowy
4 90-minutowy
II Bilet wielokrotnego kasowania lub zarejestrowania (na
.
aziciela):
1 10-przejazdowe
III.Bilety
okresowe
jednokrotnego
kasowania
lub
zarejestrowania (wieloprzejazdowe), na określone kolejne dni
(na okaziciela)
1 24-godzinny
2 3-dobowy
IV.Bilety okresowe miesięczne i 30-dniowe
1 miesięczny imienny
2 30 - dniowy imienny
3 miesięczny na okaziciela
4 30 - dniowy na okaziciela
5 3-miesięczny
6 roczny (na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych)

normalny
3,00
3,00
3,60
4,80
normalny

Cena za bilet (zł)
ulgowy
50%
1,50
1,50
1,80
2,40
ulgowy

ulgowy
98%
-

29,00
normalny

14,50
ulgowy

-

10,00
20,00

5,00
10,00

-

80,00
80,00
130,00
130,00
240,00
960,00

40,00
40,00
65,00
65,00
120,00
480,00

1,60
1,60
2,60
2,60
4,80
19,20

-

2. Bilety określone w § 2 ust. 1 ważne są na całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez ZDZiT
w Olsztynie w tym na terenie Gminy Dywity. W zakresie uprawnień do ulg obowiązują porozumienia
międzygminne.
3. Kierowcy autobusów prowadzą sprzedaż biletów jednorazowych jednoliniowych w pojazdach, w których
nie funkcjonuje sprzedaż biletów z automatu biletowego.
§ 3. Pasażerowie dojeżdżający do ogrodów działkowych na ternie Gminy Dywity Ustronie I mają prawo
korzystać z ulg, jakie przysługują im na terenie Olsztyna. Uprawnienia te dotyczą wyłącznie mieszkańców
miasta Olsztyna będących użytkownikami lub właścicielami ogrodów działkowych i członków ich rodzin
wspólnie zamieszkujących - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Zarząd Ogrodów Działkowych
i dokumentu tożsamości lub Olsztyńskiej Karty Miejskiej (biletu elektronicznego) wydanego na podstawie
wymienionego zaświadczenia.
§ 4. 1. Przy przejazdach środkami komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Dywity ważne są tylko bilety
z nadrukiem Komunikacja Miejska Olsztyn lub Olsztyńska Karta Miejska.
2. Za bilet ważny uważa się:
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1) bilet jednorazowy skasowany lub zarejestrowany zaraz po wejściu do pojazdu, zgodny z cennikiem oraz
przysługującymi ulgami,
2) odcinek biletu 10-przejazdowego skasowanego lub zarejestrowanego w formie elektronicznej na
Olsztyńskiej Karcie Miejskiej, zaraz po wejściu do pojazdu, zgodny z cennikiem oraz przysługującymi
ulgami,
3) bilet okresowy jednokrotnego kasowania (wieloprzejazdowy) skasowany lub zarejestrowany zaraz po
wejściu do pojazdu, zgodny z cennikiem, okresem ważności oraz przysługującymi ulgami, z tym, że:
a) bilet 24-godzinny jest ważny przez 24 godziny od momentu jego skasowania lub zarejestrowania,
b) bilet 3-dobowy jest ważny przez 72 godziny od momentu jego skasowania lub zarejestrowania,
4) bilet miesięczny, 30 - dniowy, 3-miesięczny oraz roczny zapisany na Olsztyńskiej Karcie Miejskiej, zgodny
z cennikiem, okresem ważności oraz przysługującymi ulgami.
3. Pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za:
1) brak podczas przejazdu ważnego biletu tradycyjnego lub elektronicznego,
2) przejazd ze skasowanym lub zarejestrowanym biletem niezgodnym z cennikiem, okresem ważności lub
przysługującymi ulgami,
3) zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu lub rzeczy dopuszczonych do
przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
4) brak dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego (nie dotyczy spersonalizowanej Olsztyńskiej
Karty Miejskiej),
5) spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.
4. Oprócz opłaty dodatkowej pobierana jest opłata za przejazd, o ile nie została ona uiszczona.
5. Za wyłączone z przewozu uważa się:
1) lody, zapiekanki, hot-dogi itp. przewożone w sposób niezabezpieczony lub spożywane podczas jazdy,
2) palone wyroby tytoniowe lub e-papierosy,
3) rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd,
4) przedmioty cuchnące, łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały
niebezpieczne,
5) zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności psy bez kagańca
(nie dotyczy psów trzymanych na rękach),
6) nabitą broń. W przypadku stwierdzenia przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu lub zwierząt, obsługa
pojazdu ma prawo odmówić przewozu pasażera. Pasażer ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu
ewentualnych szkód spowodowanych przewozem rzeczy lub zwierząt wyłączonych z przewozu.
6. Wysokość opłat dodatkowych ustala się następująco:
1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu), przejazd bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu oraz przewóz rzeczy lub zwierząt
wyłączonych z przewozu 300 zł,
2) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej
przyczyny 500 zł,
3) za ponoszone koszty czynności związanych z uznaniem reklamacji (opłata manipulacyjna) 10 zł.
7. Opłata dodatkowa zostanie zwrócona lub umorzona, o ile osoba:
1) która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
(jeżeli był wymagany),
2) posiadająca bilet okresowy imienny, która w czasie kontroli nie okazała ważnego biletu i na którą nałożono
opłatę dodatkową, okaże w terminie 7 dni od dnia przewozu w siedzibie jednostki kontrolującej
odpowiednio właściwy dokument potwierdzający uprawnienia lub właściwy bilet okresowy zakupiony
przed dniem kontroli, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł,
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8. Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się od zwróconych lub umorzonych opłat dodatkowych wystawionych
bezpodstawnie.
9. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia
dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty (decyduje data dokonania wpłaty przez pasażera),
wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł.
10. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych, wypadkach opłata dodatkowa może zostać w wyniku
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrócona lub umorzona po upływie 7 dni od dnia przewozu.
§ 5. 1. Imienne bilety miesięczne, 30-dniowe, 3-miesięczne, roczne oraz bilety okresowe jednokrotnego
kasowania (zarejestrowania) uprawniają do niekontrolowanej liczby przejazdów.
2. Bilet miesięczny, 3-miesięczny i roczny ważny jest we wszystkie dni miesiąca, na który został
wykupiony, a w przypadku zakupu w trakcie miesiąca, od momentu zakupu.
3. Bilety jednorazowe, 10-przejazdowe i okresowe jednokrotnego kasowania są sprzedawane w formie
papierowej lub elektronicznej, bilety miesięczne, 30-dniowe, 3-miesięczne i roczne sprzedawane są w formie
elektronicznej. Bilet miesięczny i 30-dniowy na okaziciela może być sprzedawany w formie papierowej
w stacjonarnych automatach biletowych.
4. Pasażerowie zwolnieni z opłat, mogą korzystać z przejazdów środkami komunikacji zbiorowej za
okazaniem imiennej Olsztyńskiej Karty Miejskiej. Imienna Olsztyńska Karta Miejska zwalnia jego
użytkownika z obowiązku posiadania podczas przejazdu dokumentu uprawniającego do ulgi.
5. Bilet 30 - dniowy jest ważny przez 30 kolejnych dni. Bilet 30 - dniowy można zakupić z wyprzedzeniem
30-dniowym od pierwszego dnia ważności.
6. Sprzedaż biletów tradycyjnych może być prowadzona:
1) w Punktach Obsługi Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,
2) w automatach biletowych stacjonarnych,
3) w automatach biletowych mobilnych (za wyjątkiem miesięcznych i 30-dniowych),
4) przez obsługę pojazdu w autobusach, w których nie funkcjonuje sprzedaż z automatu biletowego,
5) w punktach handlowych na terenie Gminy Dywity.
7. Sprzedaż biletów elektronicznych może być prowadzona w:
1) Punktach Obsługi Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,
2) automatach biletowych stacjonarnych,
3) Internecie ze strony dedykowanej Olsztyńskiej Karcie Miejskiej.
8. Szczegółowe zasady korzystania z Olsztyńskiej Karty Miejskiej ujęte są w Regulaminie Olsztyńskiej
Karty Miejskiej, opracowanym przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
9. W przypadku zmiany cennika opłat, bilety z nieaktualnym nominałem są honorowane w czasie
obowiązywania nowej taryfy:
- tradycyjne jednorazowe i 10-przejazdowe, jedynie w przypadku dokupienia i skasowania biletu o nominale
uzupełniającym różnicę między nominałem aktualnym a obowiązującym poprzednio,
- okresowe do czasu końca ich ważności, pod warunkiem, że okres ważności rozpoczął się przed dniem
wejścia nowej taryfy w życie.
10. Reklamacje w sprawie nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje podmiot kontrolujący bilety.
11. Wszelkie zażalenia na pracę podmiotu kontrolującego bilety oraz odwołania od decyzji podmiotu
kontrolującego w sprawach biletowych rozpatruje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
§ 6. 1. Olsztyńska Karta Miejska stanowi własność Gminy Olsztyn.
2. Wydanie po raz pierwszy imiennej Olsztyńskiej Karty Miejskiej jest bezpłatne.
3. Za wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej na okaziciela pobierana jest kaucja w kwocie 20 zł.
4. Opłatę w wysokości 20 zł pobiera się za:
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1) odblokowanie uprzednio zastrzeżonej Olsztyńskiej Karty Miejskiej,
2) wydanie kolejnej Olsztyńskiej Karty Miejskiej,
3) wydanie duplikatu Olsztyńskiej Karty Miejskiej.
5. Olsztyńską Kartę Miejską wydaje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity
Sabina Robak
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