§2
Poprzez okrelenia ujête w poni¿szym regulaminie nale¿y rozumieæ:
 przewonik - konsorcjum firm: Dolnol¹skie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A.,
 pojazd - rodek transportu wykorzystywany przez przewonika w lokalnym transporcie zbiorowym,
 przewóz - transport osób oraz baga¿u wykonywany przez przewoników,
 pasa¿er - osoba, która zawar³a umowê przewozu poprzez wykupienie wa¿nego biletu na podró¿
i zajêcie miejsca w pojedzie.
§3
Pasa¿erowie oraz obs³uga pojazdów s¹ obowi¹zani przestrzegaæ postanowieñ Regulaminu.
§4
Przewonik nie odpowiada za szkody powsta³e w wyniku przerw, opónieñ w ruchu pojazdów lub zmian trasy
przejazdu pojazdu spowodowanych si³¹ wy¿sz¹, zatorami komunikacyjnymi, zamkniêciem lub blokad¹ ulic,
zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarz¹dzeniami
wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do
wydawania zarz¹dzeñ i poleceñ o charakterze porz¹dkowym lub administracyjnym.
§5
W przypadku zmiany trasy przejazdu obs³uga pojazdu obowi¹zana jest do poinformowania o tym pasa¿erów.
II.

PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGA¯U
§1
Wsiadaniedopojazdujestmo¿liwewy³¹cznienaprzystankach iodbywasiêwy³¹cznieprzednimidrzwiami.
Osoby niepe³nosprawne poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami z dzieckiem
i rowerzyci, (za zgod¹ obs³ugi) s¹ zwolnieni z tego wymogu. Przy wsiadaniu pasa¿er obowi¹zany jest
okazaæ kierowcy bilet okresowy, dokument uprawniaj¹cy do przejazdu ulgowego lub bezp³atnego lub
zakupiæ bilet jednorazowy.
§2
Zabrania siê wsiadania i wysiadania z pojazdu:
 podczas ruchu pojazdu,
 przed ca³kowitym otwarciem drzwi pojazdu,
 po sygnale oznajmiaj¹cym zamkniêcie drzwi lub odjazd pojazdu.
§3
Pasa¿er podró¿uj¹cy w czasie jazdy na stoj¹co zobowi¹zany jest trzymaæ siê porêczy.
§4
Pasa¿er, chc¹cy wysi¹æ z pojazdu na przystanku na ¿¹danie, zobowi¹zany jest odpowiednio wczenie
poinformowaæ o tym obs³ugê pojazdu, a pasa¿er, chc¹cy wsi¹æ do pojazdu na przystanku na ¿¹danie, jest
zobowi¹zany do wyranego zasygnalizowania chêci wsiadania poprzez podniesienie rêki.
§5
Pierwszeñstwo w zajmowaniu miejsc siedz¹cych maj¹:
 osoby z dzieckiem na rêku,
 kobiety w ci¹¿y,
 osoby starsze oraz niepe³nosprawne.
§6
Obs³uga pojazdu mo¿e odmówiæ przewozu osób nie stosuj¹cych siê do Regulaminu, osób uci¹¿liwych,
zagra¿aj¹cych porz¹dkowi oraz wzbudzaj¹cych odrazê brudem lub niechlujstwem.
§7
W pojazdach zabrania siê:
 otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
 u¿ywania w nieuzasadnionych przypadkach urz¹dzeñ awaryjnego otwierania drzwi, wyjæ
awaryjnych, rodków ochrony przeciwpo¿arowej oraz innego wyposa¿enia pojazdu,
przeznaczonego do obs³ugi wy³¹cznie przez obs³ugê pojazdu,
 zanieczyszczania i zamiecania pojazdu lub niszczenia jego urz¹dzeñ i wyposa¿enia,
 wychylania siê z pojazdu i opierania siê o drzwi podczas jazdy,
 spo¿ywania w pojedzie napojów alkoholowych, palenia papierosów, w tym równie¿ e-papierosów,
 spo¿ywania napojów i artyku³ów ¿ywnociowych, je¿eli mo¿e to przeszkadzaæ pozosta³ym
pasa¿erom lub spowodowaæ zabrudzenie pojazdu,
 przebywania w pojedzie na ³y¿worolkach lub na wrotkach,
 gry na instrumentach muzycznych,
 wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
 wykonywania czynnoci niedozwolonych w miejscach publicznych, lub mog¹cych naraziæ innych
pasa¿erów lub mienie  pasa¿erów albo przewonika - na szkody lub obra¿enia,
 zak³ócania w jakikolwiek sposób spokoju obs³ugi pojazdu lub pasa¿erów.
§8
1. Pasa¿er mo¿e przewoziæ w pojazdach baga¿ pod warunkiem, ¿e istnieje mo¿liwoæ umieszczenia tego
baga¿u w pojedzie tak, aby nie utrudnia³ przejcia i nie nara¿a³ na szkodê innych pasa¿erów, nie
zas³ania³ widocznoci obs³udze pojazdu, ani nie zagra¿a³ bezpieczeñstwu ruchu.
2. Warunki wnoszenia op³at za przewóz baga¿u rêcznego reguluje taryfa op³at, stanowi¹ca za³¹cznik do
Regulaminu.
§9
Zabronione jest umieszczanie baga¿u lub zwierz¹t na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§10
Zabrania siê przewo¿enia w pojazdach:
 przedmiotów, które mog¹ wyrz¹dziæ szkodê innym pasa¿erom przez zanieczyszczenie lub
uszkodzenie cia³a lub ich mienia,
 przedmiotów mog¹cych przeszkadzaæ innym pasa¿erom lub nara¿aæ ich na niewygody,
 przedmiotów wywo³uj¹cych odczucie odrazy,
 przedmiotów, których przewóz rodkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie
Regulaminu lub odrêbnych przepisów.
§11
Dopuszcza siê przewo¿enie w pojazdach:
 ma³ych zwierz¹t domowych, je¿eli nie s¹ uci¹¿liwe dla pasa¿erów i s¹ umieszczone w odpowiednim
dla zwierzêcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo pasa¿erów,
 psów, pod warunkiem, ¿e nie zachowuj¹ siê agresywnie, nie s¹ uci¹¿liwe dla pasa¿erów oraz maj¹
za³o¿ony kaganiec i trzymane s¹ na smyczy. Pasa¿er przewo¿¹cy psa obowi¹zany jest posiadaæ
przy sobie wa¿ny dokument powiadczaj¹cy aktualnoæ szczepienia psa przeciwko wcieklinie (np.
ksi¹¿eczka zdrowia z odpowiednim wpisem).
 przewóz rowerów wy³¹cznie za zgod¹ kieruj¹cego pojazdem, pod opiek¹ podró¿nego, w taki sposób, aby
nie zagra¿a³ bezpieczeñstwu oraz nie móg³ zabrudziæ odzie¿y wspó³pasa¿erów i elementów pojazdu.

§6
W razie odmowy zap³acenia nale¿noci przewozowych lub op³aty dodatkowej kontroler ma prawo ¿¹daæ
okazania dokumentu umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie to¿samoci pasa¿era.
1. W razie niemo¿noci ustalenia to¿samoci pasa¿era kontroler ma prawo zwróciæ siê do funkcjonariusza
Policji i innych organów porz¹dkowych, które maj¹ zgodnie z prawem uprawnienia do ustalania to¿samoci
osób, o podjêcie czynnoci zmierzaj¹cych do ustalenia to¿samoci podró¿nego.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia, ¿e bilet albo dokument uprawniaj¹cy do przejazdu bezp³atnego lub
ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo u¿ywany przez osobê do której nie nale¿y, kontroler ma
prawo zatrzymaæ bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przes³aæ go Policji wraz z powiadomieniem
wystawcy dokumentu.
§7
W przypadku stwierdzenia faktu nieposiadania biletu, b¹d posiadania biletu o niew³aciwym nominale dla
trasy przejazdu przez pasa¿era, wystawione zostanie wezwanie do zap³aty w wysokoci okrelonej w
rozdziale VIII Regulaminu. Pasa¿er zobowi¹zany jest równie¿ do wniesienia op³aty za przejazd, zgodnej z
obowi¹zuj¹cym cennikiem, okrelonej w Rozdziale V.
§8
W razie spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy jego przebiegu bez uzasadnionej przyczyny,
obs³uga pojazdu lub inna osoba uprawniona przez przewonika wzywa sprawcê do uiszczenia op³aty
dodatkowej przewidzianej w taryfie zgodnie z Rozdzia³em VIII.
§9
Pasa¿er zobowi¹zany do uiszczenia op³aty dodatkowej, ma prawo  je¿eli przewidziane zosta³o to w taryfie
op³at, do wniosku o umorzenie jej czêci, lub odroczenia jej sp³aty, lub roz³o¿enia na raty, na zasadach
opisanych w taryfie op³at.
§10
Przewonik jest zwolniony od obowi¹zku przewozu w przypadku zaistnienia okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych
przewóz, których przewonik nie móg³ unikn¹æ, ani im zapobiec.
§11
W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeñ uniemo¿liwiaj¹cych przewonikowi wykonanie przewozu
pojazdem, w którym podró¿ny skasowa³ bilet, podró¿nemu temu przys³uguje prawo kontynuowania jazdy
innym pojazdem tej linii, lub innej, przebiegaj¹cej t¹ sam¹ tras¹.

INFORMACJA DLA PASAŻERÓW
OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA
1 lutego 2016r.
NA TEMAT TARYFY OPŁAT ORAZ ZASAD
ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE
ŚWIADCZONE W RAMACH MIEJSKIEGO
AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ
GMINĘ WROCŁAW NA TERENIE WROCŁAWIA
ORAZ GMINY SIECHNICE.
IV.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ORAZ BEZP£ATNYCH

1.

Do korzystania z bezp³atnych przejazdów na liniach: 900L, 900P, 901, 910 i 920 uprawnieni s¹:
a) pos³owie i senatorowie;
b) inwalidzi wojenni i wojskowi;
c) dzieci niepe³nosprawne i m³odzie¿ niepe³nosprawna oraz uczniowie posiadaj¹cy orzeczenie
publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia specjalnego,
pos³uguj¹ce siê legitymacj¹ w kolorze ¿ó³tym o sygnaturze MEN-II/182/2 albo MEN I/51/2 ucz¹ce
siê w szko³ach i placówkach okrelonych w ustawie o systemie owiaty oraz osoby opiekuj¹ce siê
nimi w czasie przejazdu lub podró¿uj¹ce po nie albo po ich odwiezieniu do szko³y, zak³adu opieki
zdrowotnej, orodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;
d) dzieci do lat 4;
e) osoby, które ukoñczy³y 70 lat;
f) osoby o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, w tym osoby g³uche i g³uchonieme, osoby
ca³kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, dzieci w wieku do lat 16, na które
przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny oraz ich opiekunowie;
g) osoby niewidome lub ociemnia³e oraz ich przewodnicy;
h) cz³onkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê, Ludzie ze znakiem P.",
cz³onkowie Dawnej Polonii Wroc³awskiej oraz Pionierzy Wroc³awia;
i) dzieci i m³odzie¿ z Rodzin Wielodzietnych w wieku od 4 do 24 roku ¿ycia (je¿eli siê ucz¹), które
przyst¹pi³y do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze wiêcej"
we wszystkie dni tygodnia, a tak¿e ich rodzice i opiekunowie prawni w soboty, niedziele i wiêta;
j) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i ¿o³nierze ¯andarmerii
Wojskowej do stopnia starszego sier¿anta sztabowego w³¹cznie;
k) umundurowani funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej we Wroc³awiu;
l) ¿o³nierze w s³u¿bie zasadniczej (z wy³¹czeniem - nadterminowej);
m) honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
 mê¿czyni - 18 litrów krwi,
 kobiety - 15 litrów krwi.
n) byli pracownicy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. i byli pracownicy
Dolnol¹skich Linii Autobusowych Sp. z o. o., którzy przeszli na emeryturê lub rentê.

2.

§12
Pasa¿er zobowi¹zany jest do zapewnienia nadzoru nad przewo¿onym baga¿em lub zwierzêtami oraz
podjêcia wszelkich czynnoci niezbêdnych dla zapobie¿enia mo¿liwoci powstania szkód spowodowanych
przez przewo¿one przedmioty lub zwierzêta.
§13
W przypadku naruszenia przez pasa¿era postanowieñ paragrafów 8-12 obs³uga pojazdu mo¿e za¿¹daæ
opuszczenia pojazdu przez pasa¿era wraz z przewo¿onym baga¿em, rowerem lub zwierzêciem.
§14
Znalazca rzeczy pozostawionej w pojedzie powinien powiadomiæ o jej znalezieniu obs³ugê pojazdu.
III.

ZASADY ODP£ATNOCI ZA US£UGI PRZEWOZOWE ORAZ ZASADY KONTROLI BILETÓW
§1
Bilety jednorazowe mo¿na nabyæ wy³¹cznie u kierowcy pojazdu.
Bilety okresowe mo¿na nabyæ w stacjonarnym punkcie sprzeda¿y podanym w Rozdziale VII niniejszego
regulaminu. Pasa¿er przed odejciem od kasy winien sprawdziæ czy dane zawarte na bilecie s¹ zgodne
z jego ¿¹daniem, w szczególnoci data wa¿noci, cena relacja biletu.
§2
Rodzaje ulg i zwolnieñ w op³atach za przejazdy oraz ceny biletów wyszczególniono w Rozdziale IV i V
Informacji dla pasa¿erów na temat taryfy op³at oraz zasad odp³atnoci za us³ugi przewozowe, stanowi¹cej
integraln¹ czêæ niniejszego Regulaminu.

3.

4.

Uprawnienie do korzystania z bezp³atnych przejazdów w dni powszednie od poniedzia³ku do
pi¹tku na liniach: 900L, 900P, 901, 910 i 920 w granicach Wroc³awia, raz w roku w ci¹gu
90 kolejnych dni, je¿eli przejazd zwi¹zany jest z odbywanym szkoleniem, przys³uguje
zamieszka³ym we Wroc³awiu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótszy ni¿
6 miesiêcy w Powiatowym Urzêdzie Pracy, bez prawa do zasi³ku, aktywnie poszukuj¹cym pracy
oraz zaliczonym do jednej z ni¿ej wymienionych grup:
a) bezrobotnym kierowanym do pracodawców zgodnie z nap³ywem ofert pracy;
b) bezrobotnym d³ugotrwale - powy¿ej 24 miesiêcy, bêd¹cymi beneficjentami projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego;
c) kierowanym na szkolenia - w pierwszym miesi¹cu trwania szkolenia;
d) kierowanym na zajêcia aktywizuj¹ce w Klubach pracy;
e) uczestnicz¹cym w zajêciach w Centrum Integracji Spo³ecznej.
Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii s¹ uprawnieni:
a) studenci szkó³ wy¿szych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a tak¿e studenci
uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich;
b) uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, a tak¿e
uczniowie ponadpodstawowych szkó³ zagranicznych - nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;
c) dzieci w wieku powy¿ej 4 lat do czasu rozpoczêcia nauki w szkole podstawowej,
d) emeryci i rencici,
e) kombatanci oraz inne osoby bêd¹ce ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
korzystaj¹ce z uprawnieñ okrelonych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych.
Dowodami potwierdzaj¹cymi posiadanie uprawnieñ opisanych w ust. 1-3 s¹ dokumenty wydane
przez instytucje, urzêdy i organy w³aciwe do potwierdzania tych uprawnieñ.

KONIEC PODRÓŻY

POCZĄTEK
PODRÓŻY

§1
Niniejszy Regulamin przewozu osób i baga¿u rêcznego w pojazdach nale¿¹cych do konsorcjum firm
Dolnol¹skie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A., zwany dalej Regulaminem, okrela
przepisy porz¹dkowe oraz warunki przewozu osób oraz baga¿u w autobusach.

TARYFA OP£AT ZA PRZEJAZD

1. BILETY JEDNORAZOWE DO NABYCIA WY£¥CZNIE U PROWADZ¥CEGO POJAZD:

WR

WR
3,00 zł

SC1
3,90 zł

SC2
4,40 zł

SC1

3,90 zł

3,00 zł

3,00 zł

SC2

4,40 zł

3,00 zł

3,00 zł

2. BILETY JEDNORAZOWE-TRASOWANE DO NABYCIA WY£¥CZNIE U PROWADZ¥CEGO POJAZD:
KONIEC PODRÓŻY

POCZĄTEK
PODRÓŻY

PRZEPISY OGÓLNE

V.

WR

WR
3,10 zł

SC1
4,00 zł

SC2
4,50 zł

SC1

4,00 zł

3,10 zł

3,10 zł

SC2

4,50 zł

3,10 zł

3,10 zł

2. BILETY IMIENNE, 7-DNIOWE GMINNE, WA¯NE NA 1 lub 2 LINIE STREFOWE:
KONIEC PODRÓŻY

POCZĄTEK
PODRÓŻY

I.

§3
1. Kontrola dokumentów przewozu osób lub baga¿u prowadzona jest wed³ug zasad okrelonych w art. 33a
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601, ze zm.).
2. Osobami upowa¿nionymi przez przewonika do kontroli dokumentów przewozu osób lub baga¿u s¹
kontrolerzy posiadaj¹cy podczas kontroli identyfikator ze zdjêciem umieszczony na widocznym miejscu
zawieraj¹cy:
 nazwê firmy lub organu kontroluj¹cego
 numer identyfikacyjny kontrolera,
 okres wa¿noci dokumentu,
 zakres upowa¿nienia,
 pieczêæ i podpis wystawcy.
§4
Pasa¿er upowa¿niony do przejazdów bezp³atnych lub ulgowych obowi¹zany jest posiadaæ wa¿ny bilet i/lub
dokument uprawniaj¹cy do bezp³atnego lub ulgowego przejazdu i przedstawiæ go do kontroli na ka¿de ¿¹danie
kontrolera lub obs³ugi pojazdu.
§5
W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:
 braku wa¿nego biletu lub,
 braku wa¿nego dokumentu powiadczaj¹cego uprawnienie do bezp³atnego albo ulgowego przejazdu lub
 naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierz¹t,
pasa¿er jest zobowi¹zany do uiszczenia op³aty dodatkowej w wysokoci okrelonej w taryfie op³at.

WR

WR
20,00 zł

SC1
36,00 zł

SC2
36,00 zł

SC1

36,00 zł

20,00 zł

28,00 zł

SC2

36,00 zł

28,00 zł

20,00 zł

3. BILETY IMIENNE, 30- DNIOWE GMINNE, WA¯NE NA 1 lub 2 LINIE STREFOWE:
KONIEC PODRÓŻY

POCZĄTEK
PODRÓŻY

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU
RĘCZNEGO W POJAZDACH NALEŻĄCYCH DO
KONSORCJUM FIRM DOLNOŚLĄSKIE LINIE
AUTOBUSOWE Sp. z o.o. oraz SEVIBUS S.A.

WR
60,00 zł

SC1
110,00 zł

SC2
110,00 zł

SC1

110,00 zł

60,00 zł

85,00 zł

SC2

110,00 zł

85,00 zł

60,00 zł

WR

4. BILETY IMIENNE MIÊDZYGMINNE, 30-DNIOWE, WA¯NE NA LINIE STREFOWE I MIEJSKIE:

wszystkie linie w granicach Wrocławia oraz Gminy Siechnice
na wszystkie linie komunikacji międzygminnej oraz na wszystkie
linie normalne we Wrocławiu

140,00 zł

na wszystkie linie komunikacji międzygminnej oraz na wszystkie
linie normalne i pospieszne we Wrocławiu

148,00 zł

UWAGA: Za przejazd przez co najmniej 2 strefy w tym strefê WR, obowi¹zuje bilet w cenie
maksymalne dla danego rodzaju biletu.
 Bilety jednorazowe s¹ do nabycia tylko i wy³¹cznie u kierowcy.
 Cena biletu ulgowego stanowi 50% ceny biletu normalnego.
 Bilety okresowe na linie strefowe 900L, 900P, 901, 910 i 920 s¹ honorowane na liniach wroc³awskiej
komunikacji miejskiej, na odcinkach pokrywaj¹cych siê tras¹ linii 900L, 900P, 901, 910, 920 i odwrotnie.
 Pasa¿er przed odejciem do kasy winien sprawdziæ czy dane zawarte na bilecie s¹ zgodne z jego
¿¹daniem, w szczególnoci data wa¿noci, cena relacja biletu.
 Za ka¿dorazowe wydanie karty elektronicznej pobiera siê kaucjê zwrotn¹ w wysokoci 10,00 z³.
Zwrot kaucji nastêpuje w chwili zwrotu w punkcie kasowym nieuszkodzonej karty elektronicznej.
VI. SPRZEDA¯ BILETÓW OKRESOWYCH
Sprzeda¿ elektronicznych, imiennych biletów okresowych odbywa siê w nastêpuj¹cych punktach:
we Wroc³awiu: Centrum Obs³ugi Pasa¿era Kolei Dolnol¹skich - G³ówny Hol Dworca Wroc³aw G³ówny
poniedzia³ekpi¹tek w godz: 7:00-18:00; w sobotê w godz: 9:00-14:00
w Siechnicach: Urz¹d Miejski w Siechnicach (ul. Jana Paw³a II 12) - portiernia
poniedzia³ekpi¹tek w godz: 10:00-18:00; w sobotê w godz: 10:00-14:00
VII. PRZEWÓZ BAGA¯U
1. Op³ata za baga¿ wynosi 1,50 z³ niezale¿ne od iloci pokonywanych stref oraz przys³uguj¹cych ulg.
2. Op³acie podlega baga¿, którego suma wymiarów d³ugoci, szerokoci oraz wysokoci przekracza
120 cm za wyj¹tkiem sytuacji opisanych w ust. 3)
3. Za baga¿ rêczny podlegaj¹cy op³acie niezale¿nie od wymiarów, uwa¿a siê tak¿e: wózek dzieciêcy
(bez dziecka ), sanki, narty, zwierzêta i rowery.
4. Nie podlegaj¹ op³acie: wózki dzieciêce z dzieæmi do lat 4, ma³e zwierzêta trzymane podczas podró¿y
na rêkach, instrumenty muzyczne, a tak¿e przyrz¹dy i materia³y s³u¿¹ce do nauki, przewo¿one przez
uczniów i studentów, w postaci:
 tub i teczek zawieraj¹cych prace i rysunki techniczne lub artystyczne,
 prac artystycznych i krosien malarskich, o ile nie przekraczaj¹ wymiarów:
120 cm x 100 cm x 10 cm.
5. przewóz roweru mo¿e odbywaæ siê pod warunkiem, ¿e nie utrudnia on przejcia i nie nara¿a na
szkodê osób i mienia innych pasa¿erów oraz nie zas³ania widocznoci obs³udze autobusu lub nie
zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu.
VIII. OP£ATY DODATKOWE
1. Op³atê dodatkow¹ ustala siê w wysokoci:
a) 50- krotnoci ceny biletu jednorazowego pe³nego, tj. 150 z³ - gdy p³atnoæ op³aty dodatkowej
nastêpuje w terminie powy¿ej 7 dni,
b) 120 z³ - gdy p³atnoæ op³aty dodatkowej nastêpuje w terminie do 7 dni,
c) 20- krotnoæ ceny biletu jednorazowego pe³nego,stosowanego na liniach normalnych
w granicach miasta - tj. 60 z³ - za przewóz baga¿u i zwierz¹t niezgodnie z zasadami odp³atnoci,
d) 100- krotnoci ceny biletu jednorazowego pe³nego, tj. 300 z³  w przypadku spowodowania
zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny,
e) 150- krotnoci ceny biletu jednorazowego pe³nego, tj. 450 z³  w przypadku zmiany trasy jego
przebiegu bez uzasadnionej przyczyny,
f) z tytu³u poniesionych kosztów, w zwi¹zku ze zwrotem lub umorzeniem nale¿noci, pobiera siê
op³atê manipulacyjn¹ w wysokoci 10% ¿¹danej lub uiszczonej op³aty dodatkowej,
g) wnioski o zwrot lub umorzenie op³aty dodatkowej nale¿y kierowaæ do w³aciwej jednostki
organizacyjnej Gminy.
IX.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji, Konsorcjum przyjmuje w dni robocze w godz. 9:00 
15:00 w swojej siedzibie przy ul. D³ugosza 60, 51-162 Wroc³aw, tel. (+48) 71 78 28 131, lub za porednictwem
poczty elektronicznej ; adres e-mail: dla@dla.com.pl. lub transport@sevibus.pl .
Skargê nale¿y z³o¿yæ najpóniej 7 dni od momentu zajcia zdarzenia ze wzglêdu na czas
przechowywanie zapisów z monitoringu pojazdu.
PRZEDSTAWICIEL KONSORCJUM
/-/ Miros³aw Zieliñski - Prezes Zarz¹du DLA Sp. z o.o.

Urz¹d Miejski w Siechnicach
ul.. Jana Paw³a II 12
55-011Siechnice
tel. +48 71 786 09 01, 71 391 91 01
fax. +48 71 768 09 07, 71 311 43 70
www.siechnice.gmina.pl

Dolnol¹skie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul.D³ugosza 60
51-162 Wroc³aw
tel. +48 71 78 28 131
fax. +48 71 78 28 133
www.dla.com.pl

Urz¹d Miejski Wroc³awia
Wydzia³ Transportu
ul.Gabrieli Zapolskiej 2/4
50-032 Wroc³aw
tel. +48 71 777 88 80
Dzia³ Zarz¹dzania Transportem Publicznym
tel. +48 71 777 87 13 (-16, -17)
www.wroclaw.pl

Sevibus Spó³ka Akcyjna
ul.Czajkowskiego 75. lok. 7
51-147 Wroc³aw
tel. +48 71 78 78 991
fax. +48 71 73 60 250
www.sevibus.pl

