ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII/348/08
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 25 września 2008 r.

CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH
Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)

Zasady dotyczące usług w zakresie przewozu osób określone niniejszym załącznikiem stosowane są
w granicach administracyjnych miasta Dębicy na liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem
autobusowym MKS sp. z o. o. w Dębicy.

2)

Poza granicami administracyjnymi gminy miasta Dębica usługi w zakresie przewozu osób taborem
autobusowym MKS sp. z o. o. w Dębicy są świadczone:
a/ Na terenie gmin, z którymi podpisano porozumienia międzygminne w sprawie
realizacji zadania własnego Gmin w zakresie zabezpieczenia usług przewozowych w
ramach lokalnego transportu zbiorowego: na zasadach i według cen określonych w
porozumieniu międzygminnym z uwzględnieniem ulg i zwolnień przewozowych określonych
w umowie pomiędzy zainteresowaną gminą a MKS sp. z o. o. w Dębicy w sprawie zwrotu
kosztów ich stosowania.
b/ Na terenie gmin, z którymi nie podpisano porozumienia lub podpisano porozumienie
międzygminne, o którym mowa w pkt.2) a) bez określenia zasad, cen oraz zakresu ulg i
zwolnień przewozowych - według cennika określonego przez MKS Sp. z o.o. w Dębicy z
zachowaniem zasad określonych przepisami szczegółowymi dla regularnego publicznego
transportu zbiorowego.
c/ Na liniach specjalnych, rekreacyjnych i wycieczkowych - według cennika określonego
przez MKS Sp. z o.o. w Dębicy

3) Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej upowaŜnia odpowiedni bilet MKS sp. z o. o. w
Dębicy, bilety innych przewoźników nie uprawniają do przejazdu.
4) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Dębicy
na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Dębicy określa ust. II
niniejszego cennika. Dokumentem uprawniającym do zwolnień i ulg przewozowych jest dokument
wydany przez uprawniony organ administracji państwowej pozwalający na identyfikację osoby
uprawnionej, określający stopień niepełnosprawności i termin jego waŜności.
5) Uczniom szkół ponad podstawowych i policealnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Dębica przy przejazdach z miejsca zamieszkania do szkół połoŜonych na terenie innych gmin
przysługuje 50% ulga przy zakupie biletu miesięcznego.
6) Zapisy określone w pkt. 4) nie dotyczą usług, o których mowa w pkt. 2), a),b) i c).
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II. UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ I ULG W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY
W GRANICACH ADINISTRACYJNYCH MIASTA DĘBICY
1

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW – NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH USTANAWIAJĄCYCH POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ULGI I ZWOLNIENIA
ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - NA WSZYSTKICH LINIACH
MKS SP. Z O. O. W DĘBICY UPRAWNIENI SĄ :
„-

Tabela 1.
Lp.

1

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
Dokument uprawniający do
Uprawnieni — podstawa prawna
ulgi przewozowej
Posłowie i Senatorowie RP
Art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu Legitymacja posła lub senatora
posła i senatora ( Dz. U. z 2003r. nr 221 poz. 2199 z późn. zm.)

Inwalidzi wojenni i wojskowi
Art. 16 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 87 , z późn. zm)

2

Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i
wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (osoby o
znacznym stopniu niepełnosprawności)

3

Art. 16 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 87, z późn. zm).

KsiąŜeczka inwalidy wojennego
lub wojskowego

Dokument uprawniający
inwalidy

Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest bilet bezpłatny o wartości 0,00 złotych
Uprawnieni wymienieni w poz. 1 do 3 przed rozpoczęciem przejazdu mają obowiązek pobrać u
kierowcy z kasy fiskalnej bilet o nominale 0,00 zł., zachować do końca podróŜy i okazywać
uprawnionym do kontroli wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu bezpłatnego.
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DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA DĘBICY – NA PODSTAWIE PRZEPISÓW GMINNYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 40
UST. 2 PKT 4 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 ROKU O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ.U. Z 2001 R.
NR 142 POZ. 1591 Z PÓŹN. ZM.) USTANAWIAJĄCYCH OBOWIĄZUJĄCE ULGI I ZWOLNIENIA ZA
PRZEJAZDY ŚRODKAMI MKS. SP. Z O.O. W DĘBICY - NA WSZYSTKICH LINIACH MKS SP. Z O. O.
W DĘBICY UPRAWNIENI SĄ:

Tabela 2
Lp.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w MKS Sp. z o. o. w Dębicy — podstawa prawna –
Uchwała Rady Miejskiej Dębicy
Uprawnieni
Dokument uprawniający

1.

Osoby, które ukończyły 70 lat Ŝycia

Na podstawie dowodu osobistego

2.

Dzieci do lat 4

Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna

3.
4.
5.

śołnierze zasadniczej słuŜby
wojskowej do stopnia kaprala włącznie
Honorowi dawcy krwi - I go stopnia,
którzy oddali powyŜej 18 l krwi
Umundurowani funkcjonariusze
StraŜy Miejskiej

Na podstawie ksiąŜeczki wojskowej.
Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi PCK z
wpisem o nadaniu I stopnia
Legitymacja słuŜbowa

3

Legitymacja emeryta-rencisty dokumentująca
niepełnosprawność
Inwalidzi (w tym niewidomi i
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
głuchoniemi) o znacznym stopniu
dokumentująca niepełnosprawność.
niepełnosprawności, wraz z
Legitymacja
dokumentująca niepełnosprawność
opiekunami.
wydana przez Starostę.
Niewidomi o umiarkowanym stopniu Legitymacja wystawiona przez MKS sp. z o. o. w
niepełnosprawności wraz z opiekunami. Dębicy wraz dowodem osobistym*.

6.

7.

Osoby, które uzyskały orzeczenie
powiatowego Zespołu ds. orzekania o
znacznym stopniu niepełnosprawności

* - legitymacja wystawiana jest na podstawie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności wydanych przez uprawnione
organy, dla uprawnionych, których legitymacje nie zawierają:
zdjęcia osoby uprawnianej i wpisu o stopniu
niepełnosprawności.

Mieszkańcy miast partnerskich

Dokument wydany w miastach partnerskich

Imienny miesięczny bilet wolnej jazdy wystawiony
dla uprawnionego i jednego opiekuna przez MKS Sp. z
o. o. w Dębicy — waŜny na trasie: miejsce
8.
zamieszkania - szkoła -ośrodek rehabilitacji. (Bilet
wystawiany na podstawie zamówienia wystawionego
przez Gminę miejsca zamieszkania dziecka)
Przewóz wózków inwalidzkich lub innych urządzeń technicznych związanych z inwalidztwem dla
uprawnionych: tab.1 poz. 2 i tab. 2 poz. 6 i 8 - nie podlega opłacie i odbywa się w oparciu o bilet 0,00
zł., pobrany u kierowcy z drukarki fiskalnej.
Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna
wraz z opiekunami, z miejsca
zamieszkania i z powrotem, do
publicznych szkół i gimnazjów oraz na
zajęcia rehabilitacyjne.

Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest bilet bezpłatny o wartości 0,00 złotych.
Uprawnieni wymienieni w poz. 1 do 7 (w tym opiekunowie) przed rozpoczęciem przejazdu mają
obowiązek pobrać u kierowcy z kasy fiskalnej bilet o nominale 0,00 zł., zachować do końca podróŜy i
okazywać uprawnionym do kontroli wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu bezpłatnego.
3.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH 50% – NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
USTANAWIAJĄCYCH POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ULGI I ZWOLNIENIA ZA PRZEJAZDY
ŚRODKAMI ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - NA WSZYSTKICH LINIACH MKS SP. Z O. O.
W DĘBICY UPRAWNIENI SĄ:

Tabela 3
Uprawnienia do ulgowych ( 50%) przejazdów
Uprawnieni (podstawa prawna)
Dokument uprawniający do ulgi

Lp.

—

Studenci
1.

Art. 188 Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. ( Dz.
U. nr 164 poz. 1365 ze zm.)

Legitymacja studencka

MłodzieŜ dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna.
2.

§ 3, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r w
sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu
form pomocy dla młodzieŜy dotkniętej inwalidztwem i młodzieŜy
niepełnosprawnej ( Dz. U. Nr23, poz. 130)

Legitymacja szkolna

Kombatanci i inne osoby uprawnione
3.

4.

Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.)

Legitymacja lub zaświadczenie o
uprawnieniach kombatanta

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH 50% W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
DĘBICY – NA PODSTAWIE PRZEPISÓW GMINNYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 40 UST. 2
PKT 4 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 ROKU O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ.U. Z 2001 R. NR 142
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POZ. 1591 Z PÓŹN. ZM.) USTANAWIAJĄCYCH OBOWIĄZUJĄCE ULGI I ZWOLNIENIA ZA
PRZEJAZDY ŚRODKAMI MKS SP. Z O.O. W DĘBICY - NA WSZYSTKICH LINIACH MKS SP. Z O. O.
W DĘBICY UPRAWNIENI SĄ:

Tabela 4
Uprawnienia dla ulgowych 50% przejazdów – podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej Dębicy
Lp.
Uprawnieni
Dokument uprawniający
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
1
Legitymacja szkolna
i policealnych
2
Emeryci i renciści
Legitymacja emeryta-rencisty
3

Dzieci w wieku 4 -7 lat

4

Inwalidzi słuchu

5

Osoby, które uzyskały orzeczenie Powiatowego
Zespołu ds. orzekania o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,

Oświadczenie rodzica lub opiekuna
Zaświadczenie wydane przez Polski
Związek Głuchoniemych.
Legitymacja dokumentująca
niepełnosprawność wydana przez Starostę.

5. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW OKRESOWYCH UPRAWNIENI SĄ:
a) odnośnie biletów normalnych – bez ograniczeń
b) odnośnie biletów ulgowych – uczniowie i studenci

III.
1)

ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW
Na liniach komunikacyjnych miejskich uwaŜa się bilet za waŜny jeŜeli:

•
•
•

•

•

2)

Na liniach komunikacyjnych miejskich uwaŜa się bilet za niewaŜny jeŜeli:
•
•
•
•
•
•

3)

Szata graficzna biletu jest zgodna z wzorem ustalonym przez MKS Sp. z o. o. w Dębicy,
Rodzaj i nominał biletu jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą przewozową,
Przy zmianie taryfy w okresie przejściowym (dwutygodniowym) dotychczas stosowane bilety
zachowują waŜność pod warunkiem zakupu biletu dodatkowego o nominale uzupełniającym do
nominału ustalonego w obowiązującej taryfie przewozowej, powyŜsze nie dotyczy biletu
miesięcznego, który zachowuje waŜność w okresie, na który został wykupiony,
Bilety jednoprzejazdowe, karnety wieloprzejazdowe w tym równieŜ zakupione u kierowcy
zostały skasowane w kasowniku ( z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy z drukarki
fiskalnej) bezpośrednio po rozpoczęciu przejazdu nie później jednak jak przed dojazdem do
następnego przystanku licząc od przystanku, na którym pasaŜer wsiadł do autobusu,
Bilet zakupiony u kierowcy z drukarki fiskalnej obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kursie i
nie moŜe stanowić biletu powrotnego.

Jest biletem innego przewoźnika lub biletem obowiązującym na liniach podmiejskich
Nie został skasowany w kasowniku, z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy z drukarki
fiskalnej,
Po zakończeniu podróŜy jako skasowany został przekazany innemu pasaŜerowi,
Jest zniszczony w stopniu uniemoŜliwiającym jego identyfikację w tym równieŜ zapisy kasownika elektronicznego są nieczytelne,
Kasowany więcej niŜ jeden raz,
Bilet ulgowy lub bilet złoŜony z biletów ulgowych a osoba korzystająca z niego nie posiada
uprawnień do ulgi, lub nie jest w stanie udokumentować ulgi podczas przejazdu.

Bilety miesięczne, waŜne są przez całą dobę w autobusach MKS innych linii (miejskich i
podmiejskich) na odcinkach tras pokrywających się z trasą wybranej na bilecie linii w wykupionej
strefie opłat. Bilet miesięczny wykupiony na dwie linie waŜny jest na całej długości linii podstawowej
i na odcinku między przystankami drugiej linii wskazanym przez pasaŜera przy jego zakupie.
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IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zezwala się na przewóz bagaŜu środkami miejskiej komunikacji:
a. Za biletem normalnym przewidzianym w niniejszym cenniku
b. Rodzaj i wielkość (wymiary) bagaŜu określa regulamin przewozów.
2. Dopuszcza się równieŜ przewóz zwierząt odpowiednio zabezpieczonych:
a. Za biletem jak za przewóz bagaŜu, z zastrzeŜeniem lit. b
b. Emeryci i renciści pobierają bilet 0,00 zł u kierowcy z kasy fiskalnej
3. PrzewoŜony bagaŜ lub zwierzę nie moŜe w Ŝadnym wypadku naraŜać pasaŜerów na utratę
zdrowia lub Ŝycia czy teŜ, jakiejkolwiek szkody. Odpowiedzialność za ewentualne
wyrządzone szkody ponosi przewoŜący bagaŜ lub zwierzę.
4. Zakup biletu u kierowcy - bilety sprzedawane są:
a. Bilety jednoprzejazdowe normalne, ulgowe i ulgowe 100% o nominale 0,00 zł w
cenie ustalonej w ust. V, pkt.1 tabela A. kolumna 5 – z kasy fiskalnej.
b. Tylko podczas postoju na przystankach, za odliczoną gotówką
c. Bilety sprzedawane są z kasy fiskalnej i nie wymagają kasowania w kasowniku
5. Opłaty dodatkowe
1) Opłaty dodatkowe - w razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upowaŜnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego /waŜnego biletu/ osób lub bagaŜu bądź dokumentu uprawniającego do
przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, podróŜny jest zobowiązany do uiszczenia naleŜności przewozowych (
opłaty za bilet) oraz opłaty dodatkowej ustalonej jak niŜej:
a) Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, opłata dodatkowa wynosi:
100 zł.
b) Za przejazd bez waŜnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
(wykupionego biletu okresowego i biletu wolnej jazdy), opłata dodatkowa wynosi:
80 zł
c)

Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt a w szczególności za zabieranie ze sobą do środka
transportu:



Rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu
przewozu - bilet bagaŜowy,
Rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;
Opłata dodatkowa wynosi:
40 zł.

d) Opłatę dodatkową, o której mowa pkt. 1) litera a) i b) obniŜa się w przypadku:


Natychmiastowego jej uiszczenia,



Najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty.
Wysokość opłaty dodatkowej w takim przypadku wynosi odpowiednio:
Dla pkt. 1) a) - 70 zł.
Dla pkt. 1) b) - 50 zł.
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e)

w przypadku przedłoŜenia dokumentu uprawniającego do ulgi (w tym wykupionego biletu okresowego i
biletu wolnej jazdy), w terminie do trzech dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, o której mowa w
pkt. 1) b) obniŜa się ją do kwoty = 10 zł.

Za spowodowanie przez podróŜnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny, podróŜny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości:
300 zł.

f)

Opłata manipulacyjna w wysokości 10% opłat ustalonych w pkt.1) litera a) do e) pobierana przez
przewoźnika za :


koszty czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej,

g) Opłata dodatkowa określona pkt. 1), e) jest wystawiana na podstawie meldunku kontrolującego i karty
drogowej kierowcy z potwierdzeniem zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, nie podlega obniŜce i nie
zwiększa wynagrodzenia kontrolującego. Jest naleŜnością Spółki z tytułu utraty wpływów i poniesienia
dodatkowych kosztów związanych ze zmianą trasy przejazdu lub utratą kursu. Fakturę na kwotę opłaty
dodatkowej za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu wystawia księgowość Spółki.

V.

RODZAJE I CENY BILETÓW

1.

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE RODZAJE I CENY BILETÓW:

W miejskiej strefie opłat tj. w granicach administracyjnych miasta Dębicy:
a)

Jednoprzejazdowe ( normalne, ulgowe, ulgowe 100 %, bagaŜowe), pięcioprzejazdowe (karnet normalny i ulgowy) o
nominałach określonych w tabeli A.:

b)

Bilet ulgowy o nominale 0,00 zł. dla uprawnionych do 100% ulgi przewozowej z drukarki fiskalnej u kierowcy

Tabela A

Lp.
1

Rodzaj biletów

2
1. Normalny
2.
3.
4.
5.
6.

Ulgowy 50%
Ulgowy 100 %
BagaŜowy
Karnet normalny
Karnet ulgowy

Ilość przejazdów

Cena biletu
nominał w zł.

3

4
jeden

2,00

jeden
jeden
jeden
pięć
pięć

1,00
2,00
9,00
4,50

Cena biletu u
kierowcy z kasy
fiskalnej w zł.
5
2,40
1,20
0,00
2,40
-

2. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE RODZAJE I CENY BILETÓW OKRESOWYCH:

2.1 W miejskiej strefie opłat tj. w granicach administracyjnych miasta Dębicy — ceny biletów
miesięcznych podaje Tabela 1, w Tabeli 2 — podane są ceny biletów dwumiesięcznych oraz
wartość miesięczna przejazdu bezpłatnego i imiennego miesięcznego biletu wolnej jazdy, o
którym mowa w ust. II, poz.2, Tab. 2 pkt. 8. niniejszego załącznika:
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Tabela 1
NORMALNY
Cena w zł.
3

ULGOWY
cena w zł.
4

Na jedną linię

66. 00

33.00

Na dwie linie miejskie

80.00

40.00

NORMALNY
Cena w zł.
3

ULGOWY
cena w zł.
4

126

63

152

76

BILET MIESIĘCZNY

Lp.
1

2

1

Tabela 2
Lp.

BILET 2 –MIESIĘCZNY

1

2
Na jedną linię

1.
Na dwie linie miejskie
2.

Wartość miesięczna przejazdu bezpłatnego

3.

Imienny miesięczny bilet wolnej jazdy - ust. II, poz. 2, Tab. 2. pkt.8,

95
190

3. USTALA SIĘ ZAKRES STOSOWANIA I CENY BILETÓW PROMOCYJNYCH
3.1 Biletu jednoprzejazdowego
a)

Ustala się cenę biletu promocyjnego w wysokości 1,00 zł ,

b) Cena promocyjna biletu dotyczy jedynie biletu normalnego jednoprzejazdowego,
c)

Bilet promocyjny sprzedawany jest na wyznaczonych liniach komunikacyjnych jedynie w okresie ferii i
wakacji szkolnych, a takŜe w przypadku uruchomienia nowych linii komunikacyjnych,

d) Czas i oznaczenie linii, na których sprzedawane są bilety promocyjne wprowadzony zostanie uchwałą
Rady Nadzorczej Spółki na wniosek Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy
oraz kaŜdorazowo publicznie ogłoszony,
e)

Bilet promocyjny jednoprzejazdowy będzie moŜliwy do nabycia jedynie u kierowcy autobusu.

3.2 Biletu miesięcznego
a)

Ustala się cenę biletu miesięcznego promocyjnego w wysokości obniŜonej do 60 % wartości biletu
określonego w Tabeli 1 i 2 ,

b) Cena promocyjna biletu dotyczy jedynie biletu normalnego miesięcznego,
c)

Bilet miesięczny promocyjny sprzedawany będzie na wyznaczonych liniach komunikacyjnych jedynie w
okresie ferii i wakacji szkolnych a takŜe w przypadku uruchomienia nowych linii komunikacyjnych,

d) Czas i oznaczenie linii, na których sprzedawane będą bilety miesięczne promocyjne wprowadzony
zostanie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na wniosek Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp.
z o.o. w Dębicy oraz kaŜdorazowo publicznie ogłoszony.
e)

Bilety miesięczne promocyjne będą moŜliwe do nabycia jedynie w kasie MKS sp. z o.o. w Dębicy .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

