
 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH 
obowiązujących od dnia 01.01.2023 r. 

 

1. Za przejazd osób bez odpowiedniego  dokumentu  przewozu (przejazd bez ważnego  

biletu, brak całkowitego wypełnienia biletu miesięcznego) opłata dodatkowa  

wynosi: 500,- PLN. 

 

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej: 

 a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 100,- PLN.  

      b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 140,- PLN. 

      c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 180,- PLN. 

      d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 360,- PLN. 

 

2. Za przejazd osób bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (przejazd z biletem  jednorazowym  o  zaniżonej  

wartości)  opłata  dodatkowa wynosi: 500,- PLN.  

 

     W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej: 

     a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 100,- PLN. 

     b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 140,- PLN. 

     c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 180,- PLN.  

     d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 360,- PLN.  

 

3. Za niezapłacenie należności za zabrany ze sobą  do środka przewozu bagaż, rower lub   

za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, roweru oraz zwierząt (określonych  

w regulaminie przewozu) opłata dodatkowa wynosi: 120,- PLN. 

 

     W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej: 

     a) u kontrolera w dniu  kontroli opłata wynosi – 40,- PLN.  

     b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 60,- PLN. 

     c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 72,- PLN.  

     d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 80,- PLN. 

 

4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez 

uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi: 400,- PLN. 

 

5. Opłata manipulacyjna przysługująca w związku ze zwrotem lub umorzeniem opłaty         

    dodatkowej wynosi: 20,- PLN.  

 

 

UWAGA: Do powyższych opłat dolicza się należną opłatę za przewóz. 

 


