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WARUNKI TARYFOWE ORERTY SPECJALNEJ BILET ZINTEGROWANY  

 

1. Bilet zintegrowany mogą zakupić: 

 

1) według taryfy normalnej -  każda osoba, 

 

2) według taryfy ulgowej: 

 

a) w środkach lokalnego transportu zbiorowego ( Gmina) 

 

 osoby wymienione w uchwale Rady Miejskiej  w Siechnicach nr IV/32/19  z  
dnia 10.01.2019 r. Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zasad odpłatności 
za usługi  przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu 
zbiorowego – z ulgą 50%; 

 

b) w środkach publicznego transportu zbiorowego  (PR) : 

 

 dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -  publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – 
z ulgą 49%; 

 

 studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych)  oraz 
studenci – obywatele polscy studiujący za granicą  - do ukończenia 26 roku 
życia – z  ulgą 51%; 

 

2. Zakres ważności 

 

1) Bilety kolejowy wydaje się na przejazd w relacjach „ tam i powrót”:  

  Święta Katarzyna – Wrocław Gł.; 
  Siechnice - Wrocław Gł.; 

  Zębice Wrocławskie – Wrocław Gł.    

 

    2)  Bilet  zintegrowany uprawnia do: 

a) nieograniczonej liczby przejazdów, w relacji wskazanej na bilecie, między 
wszystkimi stacjami odcinka na który został wydany, pociągami POLREREGIO 
uruchamianymi przez ”Przewozy Regionalne” spółka z o.o.; 

b) nieograniczonej liczby przejazdów liniami Siechnickiej Komunikacji Publicznej na 
obszarze gminy Siechnice.  

3) Bilety wydaje się na okres jednego miesiąca np. od 27 października do 26 listopada, 
od 1 sierpnia do 31 sierpnia.  
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4) Bilety ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę,             z   

zachowaniem obowiązującego terminu przedsprzedaży.                         

3. Warunki stosowania  

1)  Do przejazdów określonych w ust.2 pkt.2 lit. a i b uprawnia bilet odcinkowy imienny  

miesięczny wystawiony na przejazd „tam i z powrotem” z kas elektronicznych PR 

wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość, a w przypadku biletu ulgowego z 

dokumentem potwierdzającym uprawnienie do przejazdu ulgowego. 

2) Przed rozpoczęciem pierwszego  przejazdu właściciel  obowiązany jest wpisać na 
bilecie czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Bilet bez wpisanego imienia i 
nazwiska  jest nieważny. 

3) Właścicielowi biletu nie przysługuje  częściowy zwrot zapłaconej należności w razie 
przerwy w ruchu lub utraty połączenia, przewidzianego w rozkładzie jazdy pociągów. 

4) Jeżeli w trakcie kontroli, podróżny:   

a) oświadczy, że posiada Bilet zintegrowany ale nie okaże go w pociągu,  

b) okaże ulgowy Bilet zintegrowany oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi ale 
nie posiada dokumentu poświadczającego to uprawnienie,   

wówczas osobę tę traktuje się jako podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu i 
stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Przewozu (RPR). 

Zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat 
taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – 
podróżny może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych odpowiednio 
w Regulaminie Przewozu (RPR).  

5)   Podróżny, który w czasie przejazdu liniami Siechnickiej Komunikacji Publicznej nie 
okaże Biletu zintegrowanego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego 
przejazdu, podlega warunkom określonym w stosownej uchwale przyjętej przez Radę 
Miejską w Siechnicach. 

6)   Za Bilety zintegrowane, które zostały skradzione, zagubione, zniszczone w stopniu 
uniemożliwiającym odczytanie danych lub zafoliowane, co uniemożliwia sprawdzenie 
ich autentyczności,  nie zwraca się uiszczonych należności  i nie wydaje duplikatów, 
także w przypadku zgłoszenia szkody do organów ścigania.  

7)   Bilet zintegrowany po rozpoczęciu terminu ważności nie podlega wymianie, 
przedłużenie terminu jego ważności nie jest dozwolone zarówno w zakresie 
przejazdów pociągami, jak i liniami Siechnickiej Komunikacji Publicznej.  

8)   Za całkowicie niewykorzystany bilet kolejowy wydany do Bilet zintegrowany  zwrócony 
przed pierwszym dniem jego ważności, przysługuje zwrot należności z potrąceniem 
10% odstępnego, przy czym odstępnego nie stosuje się w przypadku  
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a) jeżeli niewykorzystanie nastąpiło z przyczyn występujących po stronie PR, lub 
Gminy; 

b) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu ważności tj. zwrotu 
niewykorzystanego biletu przed pierwszym dniem ważności i nabyciu nowego 
biletu wg tej samej oferty z innym terminem ważności .  

9)   Za częściowo niewykorzystany bilet kolejowy wydany do Biletu Zintegrowanego, 
zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności, przysługuje zwrot zapłaconych 
należności proporcjonalnie do czasu jego  niewykorzystania, po potraceniu 10% 
odstępnego, jeżeli niewykorzystanie spowodowane jest przyczynami występującymi 
po stronie PR, lub Gminy – potrącenia odstępnego nie stosuje się.    

10)  Zwroty za częściowo lub całkowicie niewykorzystany znaczek sprzedany do Biletu 
zintegrowanego będą rozpatrywane przez Gminę Siechnice na podstawie złożonej 
reklamacji.                                                                                                                                                    

11)  Właściciel Biletu zintegrowanego PTA może przewozić pod swoim nadzorem        
bagaż ręczny, zwierzę lub rower: 

 
a) w pociągu – na warunkach określonych w Taryfie Przewozowej (TPR) i 

Regulaminie Przewozu (RPR)  

b) w środkach komunikacji Siechnickiej Komunikacji Publicznej – na warunkach 
określonych przez Radę Miasta Wrocławia.  

4. Zmiana umowy przewozu  

1)   Przejazd poza stację przeznaczenia, przejazd drogą dłuższą lub inną,                                                                                                                               
przejście do pociągu innego przewoźnika jest niedozwolone. 

5. Opłaty 

I. Opłaty za kolejowe przejazdy na podstawie wspólnego biletu zintegrowanego 

 

Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne  

na przejazdy pociągami REGIO ( tam i z powrotem ) wg taryfy normalnej  

 

Relacja Cena brutto 

Święta Katarzyna – Wrocław Gł. 84,15 

Siechnice - Wrocław Gł. 118,15 

Zębice Wrocławskie – Wrocław Gł.  118,15 
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Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne  

na przejazdy pociągami REGIO ( tam i z powrotem ) z ulgą 49%  

 

Relacja Cena brutto 

Święta Katarzyna – Wrocław Gł 42,92 

Siechnice - Wrocław Gł. 60,26 

Zębice Wrocławskie – Wrocław Gł.  60,26 

 

Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne 

na przejazdy pociągami REGIO ( tam i z powrotem ) z ulgą 51% 

 

Relacja Cena brutto 

Święta Katarzyna – Wrocław Gł. 41,23 

Siechnice - Wrocław Gł. 57,89 

Zębice Wrocławskie – Wrocław Gł.  57,89 

 

                                                                                                

 

II. Opłaty za Bilety zintegrowane z pociągami operatora kolejowego (PR)  ważne na 
przejazd liniami Siechnickiej Komunikacji Publicznej na obszarze gminy Siechnice. 

 

 

Relacja biletu kolejowego   Opłata normalna 

znaczek 

Opłata z ulgą 50% 

znaczek 

Święta Katarzyna – Wrocław Gł. 55,85 27,93 

Siechnice - Wrocław Gł. 21,85 10,93 

Zębice Wrocławskie – Wrocław Gł. 55,85 27,93 

 

 

 


