ZARZĄDZENIE NR 262/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie opłat za przewóz oraz innych opłat za usługi z zakresu publicznego
transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
w Inowrocławiu
Na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 pkt 10 w związku art. 7 ust. 4 pkt 1 i art. 8 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1371), zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się cennik opłat za przewóz świadczony przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
i cennik innych opłat za usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego w komunikacji
miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc zarządzenie nr 197/2021 Prezydenta
Miasta Inowrocławia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie opłat za przewóz oraz innych
opłat za usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej
świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu
§ 3. Projekt zarządzenia został przekazany do konsultacji organizacjom
związkowym w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 262/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 23 grudnia 2021 r.
Cennik opłat za przewóz ważny od 1 stycznia 2022 r.

A. ELEKTRONICZNA PORTMONETKA
Kwota doładowania za przejazdy od 10 zł
1-2
2,90 zł
1,45 zł

normalne
ulgowe

Liczba przystanków
3-5
6 i więcej
3,20 zł
3,40 zł
1,60 zł
1,70 zł

B. ELEKTRONICZNE BILETY TERMINOWE
przejazdów
Rodzaj biletu (na sieć)
10-dniowy imienny – wszystkie dni tygodnia
10-dniowy imienny – wszystkie dni tygodnia
(dla posiadaczy Karty Inowrocławianina)
30-dniowy imienny – dni: poniedziałek – piątek
30-dniowy imienny – dni: poniedziałek – piątek
(dla posiadaczy Karty Inowrocławianina)
30-dniowy imienny – wszystkie dni tygodnia
30-dniowy imienny – wszystkie dni tygodnia
(dla posiadaczy Karty Inowrocławianina)
30-dniowy na okaziciela – wszystkie dni tygodnia
60-dniowy imienny – dni: poniedziałek – piątek
60-dniowy imienny – dni: poniedziałek – piątek
(dla posiadaczy Karty Inowrocławianina)
60-dniowy imienny – wszystkie dni tygodnia
60-dniowy imienny – wszystkie dni tygodnia
(dla posiadaczy Karty Inowrocławianina)
60-dniowy na okaziciela – wszystkie dni tygodnia
Bilet miesięczny wakacyjny ważny w VII lub VIII
Bilet miesięczny wakacyjny ważny w VII lub VIII
(dla posiadaczy Karty Inowrocławianina)
Bilet imienny bezpłatny dwuletni – wszystkie dni
tygodnia

– nieograniczona liczba

Normalny
40,00 zł
36,00 zł

Ulgowy
20,00 zł
18,00 zł

96,00 zł
86,00 zł

48,00 zł
43,00 zł

110,00 zł
96,00 zł

55,00 zł
48,00 zł

152,00 zł
180,00 zł
160,00 zł

90,00 zł
80,00 zł

196,00 zł
170,00 zł

98,00 zł
85,00 zł

250,00 zł
-

32,00 zł
29,00 zł

wydawany jest za 0 zł na podstawie wniosku
złożonego w kasach MPK

C. BILETY JEDNORAZOWE I CZTEROPRZEJAZDOWE
Rodzaj biletu (na sieć)
jednorazowy
czteroprzejazdowy

Normalny
3,80 zł
13,60 zł

Ulgowy
1,90 zł
6,80 zł

D. BILETY CZASOWE – nieograniczona liczba przejazdów
Rodzaj biletu (na sieć)
60-minutowy
24-godzinny
dzienny – rodzinny
do nabycia
w soboty, niedziele i święta
dla rodziców/rodzica
z dzieckiem/dziećmi do lat 16

Normalny
4,60 zł
11,40 zł

Ulgowy
2,30 zł
5,70 zł

Uwagi:
ważny w dniu zakupu

10,00 zł

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 262/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Cennik innych opłat za usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego
w komunikacji miejskiej ważny od 1 stycznia 2022 r.
Opłaty dodatkowe i manipulacyjne
Przejazd bez odpowiedniego
przewozu.
Opłata manipulacyjna

dokumentu

Kwota
266 zł
40 zł

Przejazd bez odpowiedniego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego
albo ulgowego przejazdu.
Opłata manipulacyjna

258,40 zł

Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy
i zwierząt, a w szczególności za zabieranie ze
sobą do środka transportowego:

76 zł

30 zł

- zwierząt lub rzeczy, za których przewóz,
taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego
dokumentu przewozu,
- rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy
dopuszczonych do przewozu na warunkach
szczególnych – bez zachowania tych warunków.
Spowodowanie przez podróżnego zatrzymania
lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny.

570 zł

Pozostałe opłaty

Kwota

Kaucja za wydanie karty miejskiej

10 zł

Za przewóz: bagażu, którego suma rozmiarów
(wysokość, długość, szerokość) wynosi powyżej
160 cm, – wózka inwalidzkiego oraz dziecięcego
(jeżeli
w autobusie nie znajdują się ich użytkownicy).

3,80 zł

Za przewóz psa lub innego zwierzęcia

1,90 zł

