
 
CENY  BILETÓW 

za przewozy osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym  
wykonywanych na podstawie umów zawartych przez  

Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Mi ędzygminna" w Olkuszu 
obowiązujące od 01.10.2013 r. 

 
I. Bilety jednorazowe (w złotych) 

 
Lp. STREFA*) NORMALNY ULGOWY 

GMINNY 
oprócz linii 
specjalnych 

ULGOWY 
USTAWOWY  

Za przewóz 
zwierząt i 
bagażu z 

wyłączeniem 
dużych psów 

Za 
przewóz 
dużych 
psów 

1. Miejska 2,00 1,00 1,00 

2,00 3,00 
2. 

1 jednostka 
administracyjna 3,00 2,00 1,50 

3. 2 jednostki 
administracyjne 

3,60 2,50 1,80 

4. 3 jednostki 
administracyjne 

4,00 3,00 2,00 

 
II. Bilety jednorazowe – linie M i PS 

 
normalny – 1,00 zł  ulgowy ustawowy – 0,50 zł 

 
III. Bilet jednodniowy          4 zł – strefa miejska 

 
IV. Bilety okresowe imienne (w złotych) 

 

Lp. STREFA 
Miesięczny liniowy w Gminie Olkusz 

Normalny imienny Ulgowy imienny 
1. Miejska 60 30 

2. Na określonej trasie + strefa miejska 90 45 

   

Lp. STREFA Miesięczny liniowy linie 46_ 

1. 
Gmina Bolesław i Bukowno  
(1 jednostka administracyjna) 90 45 

2. 
2 jednostki administracyjne 

 + strefa miejska 110 55 

3. Sławków - Olkusz strefa miejska 130 65 

    

Lp. STREFA Miesięczny odcinkowy 

1. 
Na określonej trasie 

(1 jednostka administracyjna) 90 45 

2. Gmina Klucze - Olkusz strefa miejska 110 55 

 
 
   

Lp. STREFA Miesięczny sieciowy 

1. Wszystkie linie ZKG "KM" 150 75 



 
WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH: 

 
 
1. Za przejazd osób bez odpowiedniego dokumentu przewozu opłata dodatkowa 
wynosi: 375 ,375 ,375 ,375 ,---- PLN. 

   
 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej: 
    a)  u kontrolera  w dniu  kontroli opłata wynosi – 75,- PLN.  
    b)  w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 105,- PLN. 
    c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 135,- PLN. 
    d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 270,- PLN. 
 
2. Za przejazd osób z biletem jednorazowym o zaniżonej wartości opłata dodatkowa 
wynosi: 75,- PLN. 

     
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej: 
    a) u kontrolera w dniu  kontroli opłata wynosi – 30,- PLN. 
    b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 36,- PLN. 
    c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 45,- PLN.  
    d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 60,- PLN.  
 
3. Za naruszenie przepisów o przewozie  rzeczy i zwierząt, a w szczególności za 
zabranie ze  sobą do środka transportu rzeczy i zwierząt, (określonych w regulaminie 
przewozu) opłata dodatkowa wynosi: 90,90,90,90,---- PLN 

 
   W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej: 
   a)  u kontrolera w dniu  kontroli opłata wynosi – 30,- PLN.  
   b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 45,- PLN. 
   c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi– 54,- PLN.  
   d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 60,- PLN. 
        

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej 
przyczyny opłata dodatkowa wynosi: 300,300,300,300,---- PLN. 
 

5. Opłata manipulacyjna przysługująca  w związku ze zwrotem lub umorzeniem opłaty 
dodatkowej wynosi: 15,15,15,15,---- PLN 

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

 


