
Uchwała nr 2/III/2018 Zarządu Spółki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: opłat za przewóz osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

(tekst jednolity po zmianach w dniu 02.03.2020 r.)

Na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn.:

Dz. U. z 2017 r. poz. 1830),
2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.

poz. 1983),
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu

ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą
do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14,
poz. 117),

4) § 16  ust.  1  Aktu  założycielskiego  Spółki  Repertorium A Nr 25260/2010 z  dnia  
15 grudnia 2010 r. (zm.: Repertorium A Nr 17531/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.,
Repertorium  A  Nr  21394/2014  z  dnia  17  grudnia  2014  r.,  Repertorium  A  
Nr 3838/2017 z dnia 12 maja 2017 r.,  sprost.:  Repertorium A Nr 9143/2017 z dnia 
17 października 2017 r.),

5) § 5 ust.  1 Regulaminu Zarządu Spółki,  przyjętego uchwałą nr 3/II/2013 Zarządu  
z dnia 23 stycznia 2013 r. i zatwierdzonego uchwałą nr 3 Zgromadzenia Wspólników 
z dnia 8 lutego 2013 r. (zm. uchwałą nr 33/III/2017 Zarządu z dnia 20 września  
2017 r. zatw. uchwałą nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 listopada 2017 r.),

postanawia się, co następuje:

§ 1
Zasady ogólne ustalania opłat za przewóz

1. Opłatę za przewóz osób ustala się biorąc za podstawę rzeczywistą odległość przewozu 
z właściwej strefy kilometrowej.

2. Rzeczywista odległość przewozu jest to odległość pomiędzy punktami zatrzymywania
się autobusu, na których mogą wsiadać pasażerowie (przystankami).

3. Do  ustalenia  rzeczywistej  odległości  przewozu  dla  pasażerów  wysiadających  na
przystankach  tylko  dla  wysiadających  przyjmuje  się  odległość  do  najbliższego
przystanku dla wsiadających i wysiadających.

4. Do  ustalenia  ceny  biletu  za  przewóz  do  lub  z  przystanku  na  terenie  miasta
(miejscowości) z więcej niż jednym przystankiem przyjmuje się rzeczywistą odległość
przewozu między tymi przystankami, zaokrągloną do pełnego kilometra.

5. W  razie  zjazdu  autobusu  z  trasy  głównej  na  określonym  przystanku,  wjazdu  do
miejscowości położonej obok trasy głównej i powrotu na trasę główną na tym samym
przystanku,  dodatkowy przejazd  nie  jest  wliczany do odległości  przewozu pomiędzy
przystankami na trasie głównej.



§ 2
Stosowanie ustawowych ulg na przejazdy

1. Spółka  honoruje  uprawnienia  do  korzystania  z  ulgowych  i  bezpłatnych  przejazdów
środkami  publicznego  transportu  drogowego  wynikające  z  następujących  przepisów
prawa:
1) ustawa  z  dnia  z  dnia  29  maja  1974  r.  o  zaopatrzeniu  inwalidów  wojennych  

i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2193),
2) ustawa  z  dnia  24  stycznia  1991  r.  o  kombatantach  oraz  niektórych  osobach

będących  ofiarami  represji  wojennych  i  okresu  powojennego  (tekst  jedn.:  
Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z późn. zm.),

3) ustawa  z  dnia  20  czerwca  1992  r.  o  uprawnieniach  do  ulgowych  przejazdów
środkami  publicznego  transportu  zbiorowego  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2012  r.  
poz. 1138, z późn. zm.),

4) ustawa  z  dnia  9  maja  1996  r.  o  wykonywaniu  mandatu  posła  i  senatora  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1510, z późn. zm.),

5) ustawa  z  dnia  16  listopada  2006  r.  o  świadczeniu  pieniężnym  i  uprawnieniach
przysługujących  cywilnym  niewidomym  ofiarom  działań  wojennych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 1824, z późn. zm.),

6) ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o weteranach działań poza granicami państwa  
(Dz. U. Nr 205, poz. 1203, z późn. zm.).

2. Podstawą udzielenia ulgi jest okazanie przy zakupie biletu dokumentu poświadczającego
uprawnienia  do  korzystania  z  ulgowych  lub  bezpłatnych  przejazdów  środkami
publicznego transportu zbiorowego,  określonego w przepisach ustaw wymienionych  
w ust. 1 oraz w następujących przepisach wykonawczych:
1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu

korzystania  przez  posłów i  senatorów z  bezpłatnych  przejazdów i  przelotów na
terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13, z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i  wojskowych
oraz  innych  osób  do  korzystania  z  ulgowych  przejazdów środkami  publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258),

3) rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  12  marca
2008  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów  poświadczających  uprawnienia  do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. Nr 56, poz. 340, z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie
rodzajów dokumentów  poświadczających  uprawnienia  kombatantów  oraz  innych
osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 953).

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r.  
w sprawie  wzorów dokumentów poświadczających  uprawnienia  do  korzystania  
z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu  
i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. poz. 811),

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania  
z  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznego  transportu  zbiorowego  (Dz.  U.  
poz. 810).

3. Dwóch i  więcej  uprawnień do ulgowego przejazdu,  wynikających  z różnych tytułów
prawnych, nie stosuje się równocześnie za ten sam przewóz.



§ 3
Ceny za bilety jednorazowe

1. Tabelę opłat za przewozy na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej
określa Załącznik nr 1 do uchwały.

2. Udziela się ulgi handlowej na bilety jednorazowe w wysokości 30%, dla grupowych  
(co najmniej 10-osobowych) uprzednio uzgodnionych ze Spółką przejazdów młodzieży
szkolnej wraz z opiekunami – we wszystkich kursach komunikacji zwykłej.

3. Udziela się ulgi handlowej na bilety jednorazowe w formie biletu miejskiego strefowego
w cenie 2,80 zł (brutto) – w komunikacji zwykłej na trasie o długości do 10 kilometrów
pomiędzy następującymi przystankami:
1) Ostrów  Wlkp.  do  Przygodzice,  Ostrów  Wlkp.  ul.  Odolanowska,  Ostrów  Wlkp.  

do ul. Grabowska pętla;
2) Ostrzeszów ul. Kościuszki, Ostrzeszów ul. Zamkowa, Ostrzeszów ul. Powstańców

Wlkp.,  Ostrzeszów  ul.  Kolejowa,  Ostrzeszów  ul.  Piastowska,  Ostrzeszów  
ul. Pogodna, Ostrzeszów ul. Przemysłowa;

3) Krotoszyn  ul.  Mały Rynek,  Krotoszyn  ul.  Floriańska,  Krotoszyn  ul.  Zdunowska  
II-III, VI-VII, Krotoszyn ul. Piast d/w;

4) Syców  ul.  Komorowska,  Syców  ul.  Kępińska/Mickiewicza,  Syców  ul.  Kaliska,
Syców ul. Kossaka, Syców ul. Oleśnicka, Syców ul. Kolejowa;

5) Twardogóra  ul.  Wielkopolska/Staszica,  Twardogóra  ul.  Wojska  Polskiego/Długa,
Moszyce do Twardogóra, Chełstówek do Twardogóra.

§ 4
Ceny za bilety miesięczne

1. W  autobusach  należących  do  Spółki  honorowane  są  wyłącznie  bilety  miesięczne
imienne sprzedane przez kasy Spółki.

2. Bilet miesięczny może być wydany wyłącznie z ważnością na okres jednego miesiąca
kalendarzowego.

3. Do przejazdu na podstawie biletu miesięcznego uprawnia pasażera łączne posiadanie
przy sobie:

1) sprawnej EM-karty z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym,
2) aktualnego biletu miesięcznego w formie papierowej,
3) ważnego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Pasażera, a w przypadku biletu

ulgowego  także  ważnego  dokumentu  poświadczającego  uprawnienie  do  ulgowego
przejazdu.

4. Bilet miesięczny może być wydany z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za taki bilet
pobiera się połowę ceny obowiązującej w obydwie strony.

5. Jeżeli przejazdy w kierunku „tam” odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku  
„z powrotem”:

1) do  ustalenia  ceny  biletu  miesięcznego  przyjmuje  się  połowę  sumy  odległości
przejazdu w obu kierunkach,

2) dopuszcza się przejazd którąkolwiek z tych tras, niezależnie od kierunku jazdy – bez
dodatkowej opłaty.

6. W razie  jazdy z  przesiadką  należy  nabyć  jeden bilet  na  obydwa kierunki  jazdy;  do
ustalenia  ceny  biletu  miesięcznego  przyjmuje  się  sumę  odległości  przejazdu  w  obu
kierunkach.

7. Tabelę opłat za przewozy na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej
określa Załącznik nr 2 do uchwały.



8. Udziela się ulg handlowych przy zakupie biletów miesięcznych.
9. Tabele  opłat  promocyjnych  za  przewozy  na  podstawie  biletów  miesięcznych  

w komunikacji zwykłej określają Załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

§ 5
Pozostałe opłaty

1. Opłata za przewóz zwierząt i rzeczy (bagażu) wynosi 3,00 zł (brutto).
2. Przy cenie bagażu nie stosuje się opłat ulgowych.
3. Po przyjęciu bagażu do przewozu wystawia się bilet  bagażowy oraz kwit  bagażowy.

Kwit  bagażowy  wystawia  się  w  dwóch  egzemplarzach:  jeden  przypada  pasażerowi
przekazującemu bagaż do przewozu, drugi umieszcza się na bagażu.

4. Kierowca  autobusu  ponosi  odpowiedzialność  za  utratę  bagażu  w  okresie  od  jego
przyjęcia do wydania. Bagaż wydaje się wyłącznie posiadaczowi kwitu bagażowego.

5. Wzór kwitu bagażowego określa Załącznik nr 8 do uchwały.
6. Opłaty dodatkowe płacone przez podróżnych wynoszą (w kwotach brutto):

1) 210,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) 168,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie  

do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
3) 84,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności

za zabrane ze sobą do środka transportu:
a) zwierzęta  lub  rzeczy,  za  których  przewóz  taryfa  przewiduje  opłaty  –  bez

odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy  wyłączone  z  przewozu  albo  rzeczy  dopuszczone  do  przewozu  na

warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
4) 630,00 zł – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka

transportu bez uzasadnionej przyczyny.
7. Opłaty manipulacyjne płacone przez podróżnych wynoszą (w kwotach brutto):

1) 21,00 zł – za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej za
przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

2) 16,80 zł – za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej za
przejazd bez ważnego dokumentu  poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego
albo ulgowego przejazdu,

3) 8,40 zł – za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej za
naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane
ze  sobą  do  środka  transportu  zwierzęta  lub  rzeczy,  za  których  przewóz  taryfa
przewiduje  opłaty  –  bez  odpowiedniego  dokumentu  przewozu,  albo  rzeczy
wyłączone  z  przewozu  albo  rzeczy  dopuszczone  do  przewozu  na  warunkach
szczególnych, bez zachowania tych warunków.

8. Za  czynności  związane  ze  zwrotem  należności  stosownej  do  nie  wykorzystanego
świadczenia przewozowego przez podróżnego, który odstąpił od umowy przewozu przed
rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania  środka transportowego na drodze
przewozu, z przyczyn nie występujących po stronie spółki, lub którego nie dopuszczono
do  przewozu  albo  usunięto  ze  środka  transportowego  –  pobiera  się  odstępne  
w wysokości 10% wartości nie wykorzystanego świadczenia.

9. Za  wystawienie  zaświadczenia  poświadczającego  cenę  biletu  pobiera  się  opłatę  
w wysokości 12,00 zł (brutto).

10. Za wystawienie dla celów rewizorskich zaświadczenia poświadczającego zakup biletu
pobiera się opłatę w wysokości 12,00 zł (brutto).

11. Wzór zaświadczenia poświadczającego cenę biletu określa Załącznik nr 9 do uchwały.



§ 6
Postanowienia końcowe

1. W  zakresie  nie  unormowanym  niniejszą  uchwałą  mają  zastosowanie  przepisy
powszechnie obowiązujące.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  
1  marca  2018  r.,  z  wyłączeniem  tabel  opłat  za  przewozy  na  podstawie  biletów
miesięcznych,  które  uzyskują  moc  obowiązującą  w  terminach  wskazanych  
w odpowiednich załącznikach do uchwały.

3. Traci moc obowiązującą uchwała nr 3/II/2014 Zarządu Spółki z dnia 19 lutego 2014 r.  
w sprawie opłat za przewóz oraz pozostałych opłat w komunikacji pasażerskiej.

……...……..           …….......………….
   Data podpisu                    Podpisy członków Zarządu

Otrzymują: wszystkie komórki organizacyjne



Załącznik nr 1

do  uchwały  nr  2/III/2018  Zarządu  Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za przewóz
osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

Lp.
Tabela opłat za przewozy

na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej
Za

odległ.
w km

Cena biletu brutto (w złotych)
norm. z ulgą ustawową z ulgą

handl.
100% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100% 30%

1. 1-5 4,20 2,65 2,14 2,06 0,92 0,29 0,21 0,00 2,94
2. 6-10 5,30 3,34 2,70 2,60 1,17 0,37 0,27 0,00 3,71
3. 11-15 6,40 4,03 3,26 3,14 1,41 0,45 0,32 0,00 4,48
4. 16-20 7,50 4,73 3,83 3,68 1,65 0,53 0,38 0,00 5,25
5. 21-25 8,60 5,42 4,39 4,21 1,89 0,60 0,43 0,00 6,02
6. 26-30 9,40 5,92 4,79 4,61 2,07 0,66 0,47 0,00 6,58
7. 31-35 11,00 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00 7,70
8. 36-40 12,00 7,56 6,12 5,88 2,64 0,84 0,60 0,00 8,40
9. 41-50 13,00 8,19 6,63 6,37 2,86 0,91 0,65 0,00 9,10
10 51-60 15,00 9,45 7,65 7,35 3,30 1,05 0,75 0,00 10,50
11. 61-70 18,00 11,34 9,18 8,82 3,96 1,26 0,90 0,00 12,60
12. 71-80 19,00 11,97 9,69 9,31 4,18 1,33 0,95 0,00 13,30
13. 81-90 20,00 12,60 10,20 9,80 4,40 1,40 1,00 0,00 14,00
14. 91-100 21,00 13,23 10,71 10,29 4,62 1,47 1,05 0,00 14,70
15. 101-110 23,00 14,49 11,73 11,27 5,06 1,61 1,15 0,00 16,10
16. 111-120 24,00 15,12 12,24 11,76 5,28 1,68 1,20 0,00 16,80
17. 121-130 26,00 16,38 13,26 12,74 5,72 1,82 1,30 0,00 18,20
18. 131-140 27,00 17,01 13,77 13,23 5,94 1,89 1,35 0,00 18,90
19. od 141 28,00 17,64 14,28 13,72 6,16 1,96 1,40 0,00 19,60

Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.



Załącznik nr 2

do  uchwały  nr  2/III/2018  Zarządu  Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za przewóz
osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

Lp. Tabela opłat za przewozy
na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej

Za
odległość

w km

Cena biletu brutto (w złotych)
normalnego z ulgą ustawową

100% 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1. do 5 134,00 89,78 84,42 68,34 65,66 29,48 9,38
2. 6-10 170,00 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90
3. 11-15 204,00 136,68 128,52 104,04 99,96 44,88 14,28
4. 16-20 240,00 160,80 151,20 122,40 117,60 52,80 16,80
5. 21-25 275,00 184,25 173,25 140,25 134,75 60,50 19,25
6. 26-30 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
7. 31-35 352,00 235,84 221,76 179,52 172,48 77,44 24,64
8. 36-40 370,00 247,90 233,10 188,70 181,30 81,40 25,90
9. 41-50 422,00 282,74 265,86 215,22 206,78 92,84 29,54
10 51-60 492,00 329,64 309,96 250,92 241,08 108,24 34,44
11. 61-70 564,00 377,88 355,32 287,64 276,36 124,08 39,48
12. 71-80 580,00 388,60 365,40 295,80 284,20 127,60 40,60
13. 81-90 598,00 400,66 376,74 304,98 293,02 131,56 41,86
14. 91-100 634,00 424,78 399,42 323,34 310,66 139,48 44,38
15. od 101 740,00 495,80 466,20 377,40 362,60 162,80 51,80

Obowiązuje od dnia 16.08.2019 r.



Załącznik nr 5

do  uchwały  nr  2/III/2018  Zarządu  Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za przewóz
osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

Lp. Tabela opłat za przewozy na linii Ostrów Wlkp. – Borowiec – Żychlin
na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej

Za
odległość

w km

Cena biletu brutto (w złotych)
normalnego z ulgą ustawową

100% 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1. 1-5 125,00 83,75 78,75 63,75 61,25 27,50 8,75
2. 6-10 154,00 103,18 97,02 78,54 75,46 33,88 10,78
3. 11-15 186,00 124,62 117,18 94,86 91,14 40,92 13,02
4. 16-20 218,00 146,06 137,34 111,18 106,82 47,96 15,26
5. 21-25 252,00 168,84 158,76 128,52 123,48 55,44 17,64
6. 26-30 275,00 184,25 173,25 140,25 134,75 60,50 19,25
7. 31-35 320,00 214,40 201,60 163,20 156,80 70,40 22,40
8. 36-40 336,00 225,12 211,68 171,36 164,64 73,92 23,52
9. od 41 387,00 259,29 243,81 197,37 189,63 85,14 27,09

Obowiązuje od dnia 16.08.2019 r. do niżej wymienionych miejscowości:

Radłów
Jaskółki
Przybysławice
Pogrzybów
Raszków
Raszkówek
Moszczanka Sołectwo
Skrzebowa
Moszczanka
Skrzebowa skrzyżowanie
Bieganin
Grudzielec Nowy
Grudzielec
Borowiec
Sobótka
Żychlin



Załącznik nr 7

do  uchwały  nr  2/III/2018  Zarządu  Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za przewóz
osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

Lp. Tabela opłat za przewozy na linii Ostrów Wlkp. – Janisławice
na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej

Za
odległość

w km

Cena biletu brutto (w złotych)
normalnego z ulgą ustawową

100% 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1. 1-5 94,00 62,98 59,22 47,94 46,06 20,68 6,58
2. 6-10 118,00 79,06 74,34 60,18 57,82 25,96 8,26
3. 11-15 144,00 96,48 90,72 73,44 70,56 31,68 10,08
4. 16-20 168,00 112,56 105,84 85,68 82,32 36,96 11,76
5. 21-25 192,00 128,64 120,96 97,92 94,08 42,24 13,44
6. 26-30 209,00 140,03 131,67 106,59 102,41 45,98 14,63
7. 31-35 245,00 164,15 154,35 124,95 120,05 53,90 17,15
8. 36-40 258,00 172,86 162,54 131,58 126,42 56,76 18,06
9. 41-50 296,00 198,32 186,48 150,96 145,04 65,12 20,72
10. od 51 345,00 231,15 217,35 175,95 169,05 75,90 24,15

Obowiązuje od dnia 01.03.2020 r. do niżej wymienionych miejscowości:

Topola Mała
Gorzyce Małe przy drodze wojewódzkiej nr 445
Tarchały Wielkie
Odolanów Górka ul. Kaliska
Odolanów Rynek
Odolanów ul. Bartosza
Bałamącek
Boników
Granowiec
Wielbin
Surmin
Sośnie
Kałkowskie
Chojnik
Pawłów
Kocina
Moja Wola
Janisławice



Załącznik nr 8

do  uchwały  nr  2/III/2018  Zarządu  Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za przewóz
osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

WZÓR

KWIT BAGAŻOWY

Obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.

00001
PKS OSTRÓW WLKP.

KWIT BAGAŻOWY

00001
PKS OSTRÓW WLKP.

KWIT BAGAŻOWY



Załącznik nr 9

do  uchwały  nr  2/III/2018  Zarządu  Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za przewóz
osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej

WZÓR

...................................................................., dnia .................................................

ZAŚWIADCZENIE

1. W imieniu  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim

spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  poświadcza  się,  że  cena  jednego  biletu

...........................................................................................................
1) .....................................................................................................

2)

w komunikacji zwykłej na trasie z .............................................................................................................................. do

.............................................................................................. (..................... km) wynosi aktualnie ............................... PLN

(słownie ....................................................................................... złotych .................................................................. groszy).

2. Cena określona w ust. 1 jest zgodna z uchwałą Zarządu Spółki nr 2/III/2018 z 31 stycznia

2018 r. w sprawie opłat za przewóz osób oraz innych opłat w komunikacji pasażerskiej.

3. Zaświadczenie wydano na wniosek ...................................................................................................................., zam.

........................................................................................................................................................................ w celu przedłożenia

w ...................................................................................................................................................................................................................

4. Z tytułu wystawienia niniejszego zaświadczenia pobrano opłatę w kwocie 12,00 zł brutto 

(z VAT), na podstawie § 5 ust. 9 uchwały nr 2/III/2018.

..........................................................
(podpis)

1) wpisać:  jednorazowego,  miesięcznego  imiennego,  miesięcznego  imiennego  szkolnego  albo  miejskiego
strefowego

2) wpisać: normalnego, z ulgą ustawową 33%, z ulgą ustawową 37%, z ulgą ustawową 49%, z ulgą ustawową
51%,  z  ulgą  ustawową  78%,  z  ulgą  ustawową  93%,  z  ulgą  ustawową  95%,  z  ulgą  ustawową  100%,
promocyjnego, z ulgą handlową 30%

Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.


