CENNIK
ZA USŁUGI PRZEWOZOWE NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI ORAZ GMIN, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PORPZUMIWNIA W ZAKRESIE LOKALNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
Podstawa prawna: Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej Suwałk

BILETY W STREFIE MIEJSKIEJ
01
02
03
04
05

Bilet jednoprzejazdowy.
Bilet miesięczny imienny.
Bilet dekadowy (10 dni).
Bilet miesięczny na okaziciela.
Bilet 30 dniowy

Cena biletu
Ulgowy
Normalny
1,25 zł
2,50 zł
38,00 zł
75,00 zł
31,50 zł
47,50 zł
95,00 zł
47,50 zł
95,00 zł

z dnia 21.06.2011 r. z późniejszymi zmianami

Przepisy ogólne
§ 1.

§ 2.

1.

Bilety miesięczne uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

2.
3.

Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej Karty Miejskiej.
Bilet okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej Karty Miejskiej.

4.

Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się
z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.
Opłata za jazdę bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednorazowego normalnego:

1.

2,50 zł x 50 = 125,00 zł
BILETY W STREFIE A
STREFA A obejmuje wsie: Krzywe, Mała Huta, Biała Woda, Żywa Woda, Okuniowiec I,
Poddubówek, Dubowo Pierwsze.
01
Bilet jednoprzejazdowy.
02
Bilet miesięczny.

Cena biletu
Ulgowy
Normalny

2.

W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a także w związku z umorzeniem
opłaty pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % od opłaty za jazdę bez ważnego biletu:

1.

Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40 x 60 x 20 cm, lub psa wynosi 50%
ceny biletu normalnego. Opłata za przewóz nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz
wózka inwalidzkiego. (UWAGA: dziecko podczas jazdy nie powinno znajdować się w wózku).
Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi 50% opłaty za jazdę bez ważnego biletu:

125,00zł x 10% = 12,50 zł
1,90 zł
55,00 zł

3,80 zł
95,00 zł

§ 3.

2.

BILETY W STREFIE B
STREFA B obejmuje wsie: Zielone Królewskie, Okuniowiec II , Nowa Wieś, Wychodne,
Sobolewo, Płociczno Osiedle i Tartak
01
Bilet jednoprzejazdowy.
02
Bilet miesięczny.

Cena biletu
Ulgowy
Normalny

2,75 zł
55,00 zł

125,00zł x 50% = 62,50 zł
§ 4.
a)
b)
c)
d)

5,50 zł
95,00 zł

e)

BILETY W STREFIE C

Cena biletu
Ulgowy
Normalny

f)
g)
h)

STREFA C obejmuje wieś: Lipniak.
01
02

Bilet jednoprzejazdowy.
Bilet miesięczny.

2,75 zł
72,00 zł

BILETY SUWALSKA RODZINA PLUS
01

Bilet miesięczny.

5,50 zł
144,00 zł
i)
j)
k)

Cena biletu
25,00 zł

l)

PRZYSTANKI GRANICZNE
Linia Numer Przystanku
Nazwa Przystanku
2 155, 163
Sejneńska (Oczyszczalnia Ścieków)
3,21 17, 204
Buczka (Spółdzielnia Podmiejska)
4 94, 148
Staniszewskiego (ZEK)
5 207
Krzywólka
8 16, 187
Północna (Stollar)
14 158, 160
Piaskowa (Zakład Energetyczny)
19 251, 253
Dubowo Pierwsze

§ 5.

d)
e)
2.

§ 6.
§ 7.
§ 8.

§ 9.

Obowiązuje od: 01Stycznia 2016 r.

1.
a)
b)
c)

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby:
Honorowi obywatele Miasta Suwałki,
posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani,
dzieci poniżej 4. roku życia,
niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na
podstawie stosownego orzeczenia
uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie
stosownego orzeczenia;
osoby powyżej 70. roku życia
inwalidzi wojenni i wojskowi
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie
honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o.o., w zakresie ustalonym
w zbiorowym układzie pracy.
Osoby będące właścicielami bądź współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach
Europejskiego Dnia bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są
właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości.
Do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnione są następujące osoby:
dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
uczniowie oraz studenci,
dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub
niepełnosprawności
kombatanci,
emeryci i renciści.
Do korzystania z biletu miesięcznego ,,Suwalska RODZINA PLUS” uprawnione są dzieci w wieku do ukończenia
18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku
osób niepełnosprawnych pozostaje pod opieką rodziców – bez ograniczeń wiekowych, pochodzące z rodzin
posiadających co najmniej czworo dzieci, posługujących się Kartą ,,Suwalska RODZINA PLUS” .
Bilety i dokumenty, pokreślone lub niewypełnione są nieważne.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
Traci moc uchwała Nr XXVI/252/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta
Suwałk oraz na terenie Gminy Suwałki.
Opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określone w niniejszej uchwale,
obowiązują od dnia 1 września 2011 r.

Zarząd PGK

