Ważna od dnia
01.11.2021 r.

Załącznik Nr 33, do Zarządzenia nr 78/VI/2021
Prezesa Zarządu PKS w Łosicach Sp. z o.o.
z dnia 30.09.2021 r.

TABELA opłat nr 12b
Za wydanie zaświadczenia zastępującego utracony bilet miesięczny lub okresowy - 10%
wartości utraconego biletu.
Kwota opłaty dodatkowej (manipulacyjnej) nie zawiera podatku VAT.
Zasady wydawania zaświadczenia zastępującego utracony bilet miesięczny lub okresowy.
W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży lub całkowitego zniszczenia) biletu miesięcznego
(okresowego) możliwe jest wydanie zaświadczenia zastępującego utracony bilet miesięczny
(okresowy) .
W tym celu pasażer powinien złożyć w siedzibie PKS w Łosicach sp. z o.o., ul. Kolejowa 22,
08-200 Łosice, pisemny wniosek opisujący zaistniałą sytuację.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko właściciela biletu, jego adres zamieszkania oraz nr telefonu,
2) trasę przejazdu i miesiąc obowiązywania biletu,
i inne dane zgodnie z poniższym wzorem.
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O NABYCIU BILETU MIESIĘCZNEGO PRZEZ PASAŻERA
ZASTĘPUJĄCEGO UTRACONY BILET
IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
NR TELEFONU PASAŻERA:

TRASA TAM
(Z ...... DO ......):
TRASA POWRÓT (Z ...... DO ......):
Okoliczności utraty biletu oryginalnego:
Zobowiązuję się do okazania, przy odbieraniu "zaświadczenia", dokumentu z którym to
zaświadczenie będzie obowiązywało (np. legitymacja uczniowska, studencka).
W przypadku zagubienia dokumentu uprawniającego do wydania biletu z ulgą ustawową,
zobowiązuję się do wyrobienia duplikatu tego dokumentu przed odebraniem "zaświadczenia".

...........................................................
DATA I PODPIS PASAŻERA
UWAGA:
ZAŚWIADCZENIE MOŻE BYĆ WYDANE WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PRZEZ KASĘ ZGODY
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DYREKTORA/KIEROWNIKA DZIAŁU PRZEWOZÓW SPÓŁKI.

O fakcie akceptacji wniosku (lub jej braku) przez Zarząd Spółki, pasażer zostanie
poinformowany telefonicznie.
Po uzyskaniu akceptacji, pasażer udaje się do kasy biletowej w której nabył bilet miesięczny,
gdzie po wniesieniu opłaty manipulacyjnej zostanie mu wystawione zaświadczenie, które
upoważnia pasażera do przejazdu komunikacją pasażerską Spółki w okresie od dnia
wystawienia zaświadczenia do końca okresu ważności utraconego biletu.
W przypadku zagubienia biletu z ulgą ustawową, wystawienie zaświadczenia może nastąpić
wyłącznie po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi.
Termin rozpatrzenia wniosku wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia
w siedzibie Spółki.

Ważna od dnia
01.11.2021 r.

Załącznik Nr 35, do Zarządzenia nr 78/VI/2021
Prezesa Zarządu PKS w Łosicach Sp. z o.o.
z dnia 30.09.2021 r.

TABELA opłat nr 12/3
Opłaty dodatkowe (mandaty karne) stosowane przez osoby upoważnione do kontroli
rewizorskiej w autobusach PKS w Łosicach Sp. z o.o.
1/ Za jazdę bez ważnego biletu na przejazd:
a) przy wystawieniu mandatu kredytowego
225,00 zł
b) przy wpłacie za mandat w ciągu 10 dni
125,00 zł
2/ Za jazdę z biletem ulgowym, bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu:
a) przy wystawieniu mandatu kredytowego
180,00 zł
b) przy wpłacie za mandat w ciągu 10 dni
100,00 zł
3/ Za przewóz bagażu bez ważnego biletu bagażowego przy wielkości
bagażu gdzie bilet jest wymagany:
a) przy wystawieniu mandatu kredytowego
52,00 zł
b) przy wpłacie za mandat w ciągu 10 dni
30,00 zł
4/ Za przekazywanie wykorzystanego biletu kierowcy-konduktorowi,
odstępowanie wykorzystanego biletu innemu pasażerowi, korzystanie z biletu
odstąpionego przez innego pasażera po jego wcześniejszym wykorzystaniu,
korzystanie z biletu miesięcznego bez zaświadczenia do biletu:
a) przy wystawieniu mandatu kredytowego
225,00 zł
b) przy wpłacie za mandat w ciągu 10 dni
125,00 zł
5/ Jeżeli z winy pasażera nastąpi konieczność zatrzymania autobusu,
opóźnienia
kursu autobusu, zmiany trasy przebiegu autobusu
oraz w przypadku odmowy wylegitymowania się pasażera lub braku
posiadania
jakiegokolwiek dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości pasażera
przy
nakładaniu mandatu karnego albo niewłaściwego zachowania się
pasażera
utrudniającego wykonywanie swoich czynności przez kontrolujących - gdy
zajdzie
konieczność odwiezienia pasażera autobusem do najbliższej jednostki policji
kara pieniężna wynosi:
a) przy wystawieniu mandatu kredytowego
500,00 zł
b) przy wpłacie za mandat w ciągu 10 dni
250,00 zł
6/ Za zaśmiecanie autobusu lub przystanku autobusowego
a) przy wystawieniu mandatu kredytowego
225,00 zł
b) przy wpłacie za mandat w ciągu 10 dni
125,00 zł
7/ Odstąpienie od pobrania opłat dodatkowych.
Zarząd Przedsiębiorstwa może odstąpić bądź zmniejszyć wysokość opłaty
dodatkowej w przypadku:
a/ uzasadnionego wniosku osoby zainteresowanej o odstąpienie od pobrania opłaty
dodatkowej np. przy jednorazowym braku dokumentu uprawniającego do
ulgowego przejazdu, przejazdu niezgodnego z deklaracją do biletu miesięcznego itp.
b/ w innych sytuacjach uznanych za wyjątkowo zasadne, po przeprowadzeniu
szczegółowego postępowania wyjaśniającego i na wniosek kierownika
działu
przewozów.
8/ Opłata manipulacyjna
Zarząd Przedsiębiorstwa może umarzając opłatę dodatkową zarządzić pobranie
opłaty manipulacyjnej w wysokości kosztów z procedurą umorzenia nie więcej niż
10% wysokości opłaty dodatkowej.

Ważna od dnia
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Załącznik Nr 34 do Zarządzenia nr 78/VI/2021
Prezesa Zarządu PKS w Łosicach Sp. z o.o.
z dnia 30.09.2021 r.

OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU
---------------------------------------------------------------------------------------Przy cenie biletu
Cena biletu (w zł.)
jednorazowego
brutto
normalnego
---------------------------------------------------------------------------------------do 5 zł.
3,00
od 5 do 11 zł.
4,00
powyżej 11 zł.
5,00
----------------------------------------------------------------------------------------

Tabela nr 11 a

Cena biletu zawiera 8% podatku VAT.

