ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XXIX/460/09
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 kwietnia 2009 r.

CENNIK USŁUG PRZEWOZOWYCH
MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O. O. W DĘBICY
NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH
WYBIEGAJĄCYCH POZA GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA DĘBICA
P O D S TAWA P R AW N A :

1. Uchwała Nr XXII/348/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008r.
2. Uchwała Nr V/102/99 Rady Gminy Dębica z dnia 26 sierpnia 1999r.
3. Porozumienie zawarte w dniu 24 października 2003r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Gminą Dębica
w celu realizacji wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
4. Porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego 12 lutego
2008r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica, Gminą Dębica, Gminą Przecław i Gminą Miasta Mielec.
5. Porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego 24 listopada
2008r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica, Gminą Czarna oraz Gminą śyraków.
6. Porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego 29 grudnia
2008r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica, Gminą Dębica oraz gminą Miasta Pilzno.
I . P O S TA N O W I E N I A O G Ó L N E
1) Usługi w zakresie przewozu osób środkami komunikacji miejskiej MKS Sp. z o. o. w Dębicy wg
zasad określonych niniejszym cennikiem świadczone są na liniach komunikacyjnych, których
trasa wybiega poza granice administracyjne Miasta Dębica.
2) Trasy linii komunikacyjnych, o których mowa w pkt.1 podzielone są na strefy opłat:
a)

Strefę opłat tzw. „miejska” połoŜoną w granicach administracyjnych miasta, w której opłaty
za przejazd pobierane są zgodnie z zasadami i według cen określonych w Uchwale Nr
XXII/348/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

b)

Strefę opłat połoŜoną poza granicami m. Dębicy, oznaczoną „I” - od przystanku oznaczonego „I” do przystanku oznaczonego „II” zwaną pierwszą strefą opłat, w której opłaty za przejazd pobierane są zgodnie z zasadami i według cen określonych w niniejszym cenniku

c)

Strefę opłat połoŜoną poza granicami m. Dębicy, oznaczoną „II” - od przystanku oznaczonego „II” do przystanku oznaczonego „III” zwaną drugą strefą opłat, w której opłaty za
przejazd pobierane są zgodnie z zasadami i według cen określonych w niniejszym cenniku

d)

Strefę opłat połoŜoną poza granicami m. Dębicy, oznaczoną „III” - od przystanku oznaczonego „III” zwaną trzecią strefą opłat, w której opłaty za przejazd pobierane są zgodnie z zasadami i według cen określonych w niniejszym cenniku.

3) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy na liniach, o których mowa w pkt.1 poza
granicami miasta Dębicy określa niniejszy cennik.
4) Do przejazdu na liniach środkami komunikacji miejskiej upowaŜnia tylko bilet Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Dębicy, bilety innych przewoźników są niewaŜne.
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I I . U P R AW N I E N I A D O Z W O L N I E Ń I U L G W O P Ł ATA C H Z A
PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POZA
G R A N I C A M I A D M I N I S T R A C Y J N Y M I M I A S TA D Ę B I C Y.
Z A S A D Y K O R Z Y S TA N I A Z U P R AW N I E Ń .
1. Uprawnienia do zwolnień i ulg ustanowione w przepisach szczególnych obowiązujących ustaw:
A) DO KORZYSTANI A Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:
Tabela 1.

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

Dokument uprawniający do ulgi
przewozowej
Legitymacja posła lub senatora

Inwalidzi wojenni i wojskowi
Art. 16 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r o zaopatrzeniu KsiąŜeczka inwalidy wojennego
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z
lub wojskowego
2002 r. Nr 9 poz. 87 , z późn. zm)
Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym
zaliczonym do I grupy inwalidztwa (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności)
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).

B)

Dokument uprawniający inwalidy

DO KORZYSTANI A Z BILETÓW ULGOWYCH UPRAWNIENI SĄ:

Tabela 2.
Uprawnienia do ulgowych ( 50%) przejazdów
Uprawnieni — (podstawa prawna)
Studenci
Art. 188 ust.1 Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r.
( Dz. U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Dokument uprawniający do ulgi
Legitymacja studencka

MłodzieŜ dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna.
§ 3, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r w
sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu Legitymacja szkolna
form pomocy dla młodzieŜy dotkniętej inwalidztwem i młodzieŜy
niepełnosprawnej ( Dz.U. z 1987r. Nr 23, poz. 130)
Kombatanci i inne osoby uprawnione
Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.)

Legitymacja lub zaświadczenie o
uprawnieniach kombatanta
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2. Uprawnienia do ulg ustanowione przepisami gminnymi – dotyczą tylko Gminy Dębicy i jej mieszkańców - umowa nr 25 /MKS/UG/99 z dnia 21- 09 - 1999r i Uchwały Nr V/102/99 Rady Gminy Dębica
z dnia 26 sierpnia 1999r:
Tabela 3.
Lp.
1.

UPRAWNIENIA DO ULG - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH( 50%)
UPRAWNIENI – (DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY)
PODSTAWA PRAWNA
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawoUchwała Nr V/102/99 Rady Gminy Dębica
wych i policealnych, zamieszkałych na terenie gmi- z dnia 26 sierpnia 1999r
ny Dębica.
(waŜna legitymacja szkolna, bilet miesięczny 50% )

3. Do korzystania z biletów okresowych - miesięcznych uprawnieni są:
a) normalnych - bez ograniczeń,
b) ulgowych (50 %) Tab.3, pkt.1,- tylko uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych , zamieszkałych na terenie gminy Dębica, - Uchwała Nr V/102/99 Rady Gminy Dębica z dnia
26 sierpnia 1999r.
c) ulgowych Tab. 4, pkt. 3,- Dzieci i młodzieŜ zamieszkała poza terenem Gminy Dębica w okresie od
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłuŜej niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia – na podstawie biletów
miesięcznych oraz studenci zamieszkali poza terenem Gminy Dębica do ukończenia 26 roku Ŝycia –
na podstawie biletów miesięcznych,
4. Uprawnienia dodatkowe – ustalone przez MKS Sp. z o. o. w Dębicy – dla pasaŜerów Gmin objętych
obsługą komunikacyjną.
Tabela 4.
Lp.

UPRAWNIENIA DODATKOWE - USTALONE PRZEZ MKS SP. Z O. O. W DĘBICY
UPRAWNIENI
RODZAJ UPRAWNIENIA -DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

1.
2.

3.

Dzieci do lat 4, jeŜeli pasaŜer, rodzic lub opiekun
nie Ŝąda dla nich miejsca siedzącego
Osoby po 70 roku Ŝycia,
Dzieci od 4 do 7 lat

Nieodpłatny przewóz – oświadczenie rodziców
lub opiekuna
Bilet socjalny
- Dowód osobisty,
- Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka.
- Legitymacja szkolna

Dzieci od 7 do 13 lat do czasu ukończenia szkoły
podstawowej przy przejeździe z domu do szkoły i
ze szkoły do domu w jednej strefie opłat.
Dzieci i młodzieŜ zamieszkała poza terenem Gmi- Miesięczny bilet
ny Dębica w okresie od rozpoczęcia odbywania - Legitymacja szkolna
obowiązkowego rocznego przygotowania przed- - legitymacja studencka
szkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłuŜej niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia – na podstawie biletów miesięcznych (uprawnienie dotyczy linii Nr 5, 20 i M);
Studenci zamieszkali poza terenem Gminy Dębica
do ukończenia 26 roku Ŝycia – na podstawie biletów miesięcznych (uprawnienie dotyczy linii Nr 5,
20 i M)
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5. Dystrybucja i sprzedaŜ biletów prowadzona jest:
a) w Kasie MKS Sp. z o. o. w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 3 w zakresie :


Biletów okresowych (miesięcznych) normalnych i ulgowych

b) u kierowcy autobusu w cenie nominału drukowane z drukarki fiskalnej:

III.



Bilety jednoprzejazdowych normalne,



Socjalne ,



Ulgowe 50% (tylko za okazaniem dokumentów uprawniających do ulgi),



Miesięczne po wcześniejszym zamówieniu( min.2(dwa) dni),
Z A S A D Y K O R Z Y S TA N I A Z B I L E T Ó W

1) Na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne m. Dębicy uwaŜa się
bilet za waŜny, jeŜeli:
 Szata graficzna biletu jest zgodna ze wzorem ustalonym przez MKS Sp. z o. o. w Dębicy,
 Rodzaj i nominał biletu jest zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem usług przewozowych,
 Przy zmianie cennika usług przewozowych 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,
 Bilet zakupiony u kierowcy obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kursie i nie moŜe stanowić biletu powrotnego.

2) Na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne m. Dębicy uwaŜa się
bilet za niewaŜny jeŜeli:
 Jest biletem innego przewoźnika niŜ MKS Sp. z .o. o. w Dębicy lub biletem o nominale
mniejszym od obowiązującego ,
 Nie został skasowany w kasowniku, z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy z drukarki
fiskalnej,
 Po zakończeniu podróŜy został przekazany innemu pasaŜerowi,
 Jest zniszczony w stopniu uniemoŜliwiającym jego identyfikację, kasowany więcej niŜ jeden
raz,
 Jest biletem złoŜonym z biletów ulgowych lub jest biletem normalnym wykorzystywanym
do celów ulgowych.
3) Bilety miesięczne, waŜne są przez całą dobę w autobusach innych linii 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.
a) Bilety miesięczne, uwaŜa się za waŜne, jeŜeli:
 Szata graficzna biletu ( legitymacji i znaczka) jest zgodna ze wzorem ustalonym przez MKS
Sp. z o. o. w Dębicy,
 Rodzaj i nominał biletu jest zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem usług przewozowych
 W okresie, na jaki zostały zakupione bez względu na dokonaną zmianę cennika usług przewozowych zmieniającą ceny biletów.
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b) Bilety miesięczne, uwaŜa się za niewaŜne, jeŜeli:
 Są biletem innego przewoźnika niŜ MKS Sp. z .o. o. w Dębicy ,
 Są zniszczone w stopniu uniemoŜliwiającym ich identyfikację,
 Nie stanowią kompletu legitymacja i znaczek, nie zawierają nr legitymacji na znaczku lub
zawierają niezgodne lub nieczytelne wpisy.
I V.

P O S TA N O W I E N I A K O Ń C O W E

1. Zezwala się na przewóz bagaŜu środkami miejskiej komunikacji za opłatą. Rodzaj i wielkość /wymiary/
bagaŜu określa regulamin przewozów. Dopuszcza się równieŜ przewóz zwierząt odpowiednio zabezpieczonych za opłatą jak za przewóz bagaŜu. W Ŝadnym jednak przypadku przewoŜony bagaŜ lub zwierzę
nie moŜe naraŜać pasaŜerów na utratę zdrowia lub Ŝycia czy teŜ jakiejkolwiek szkody.
2. Ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej poza granicami Miasta Dębica zatwierdzane
są kaŜdorazowo przez Radę Miejską w Dębicy a ich wysokość uzaleŜniona jest od:
a) rentowności linii komunikacyjnych,
b) moŜliwości dopłat ze strony Gmin,
c) aktualnie obowiązujących cen na rynku – u innych przewoźników miejscowych i w okolicznych
miastach
3. Zakup biletu u kierowcy:


Tylko podczas postoju na przystankach



Za odliczoną gotówką

4. Pojęcie bagaŜu:
a. BagaŜ ręczny - jeŜeli został przekroczony którykolwiek z podanych wymiarów: 60 x 40 x
20cm,
b. Dopuszcza się równieŜ przewóz zwierząt odpowiednio zabezpieczonych za opłatą jak za
przewóz bagaŜu.
c. W Ŝadnym jednak przypadku przewoŜony bagaŜ lub zwierzę nie moŜe naraŜać pasaŜerów na utratę zdrowia lub Ŝycia czy teŜ jakiejkolwiek szkody
d. Opłata bagaŜowa stanowi równowartość biletu normalnego
5. Granice stref opłat
Lp.

Strefa
( w granicach
adm.m.)

Nr linii
Trasa linii

„2”

1.

Stobierna Górna –
Dw. PKPBraciejowa Pętla

Latoszyn Autozbyt
Nr 158,358
Dyskont Plus nr
132, 332

Strefa „I”

Strefa „II”

Strefa „III”

Nie występuje

Nie występuje

Latoszyn Autozbyt
Nr 158,258
Stobierna Górna nr
100,300
Dyskont Plus nr
132, 332
Braciejowa Pętla nr
47,247

6
Straszecin
nr 133,333
Straszęcin
nr 133,333

2.

„4”
Nagawczyna Pętla
Straszęcin Szpital Dyskont Plus nr
132, 332

Straszęcin Szpital
nr 108,308
Nie występuje

Nie występuje

Dyskont Plus nr
132, 332
Nagawczyna Pętla
nr 97,297

3.

4.

5.

„5”
Dębica błonia Chotowa

„7”
Dw.PKP
Kochanówka
Budy Zastawie
„11”
Dworzec PKP
Pustków SUW

6.

„20”
Dębica Błonia Pilzno Rynek

Dębica Błonia NR
262, 62
Straszęcin
nr 133,333

Dw.PKP nr 16,216
Pustynia 14,214

Straszęcin
nr 133,333
Przyborów nr
142,342

Chotowa nr
162,362

Pustynia nr 14,214

Pustków Osiedle
nr 74, 274

Pustków Osiedle
nr 74, 274

Budy Zastawie nr
93

Pustynia nr14,214
Dw.PKP nr 16,216
Pustynia 14,214

Pustków Wieś
Szkoła
nr 119,319

Zajezdnia MKS Latoszyn
SkrzyŜowanie
Nr 102
Nr 1, 201
Latoszyn
SkrzyŜowanie
Nr 1, 201

Przyborów nr
142,342

Podgrodzie II
Nr
197, 397

Pustków Wieś
Szkoła
nr 119,319

Chotowa nr
162,362
Czarna Tarnowska
PKP Nr 518, 519

Nie występuje

Nie występuje

Pustków SUW nr
121,321

Podgrodzie II
Nr 197, 397
Nie występuje

Pilzno Rynek
Nr 175, 375

Uwagi !
Początkowy i końcowy przystanek w danej strefie jest oznaczony numerem strefy.

6. 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.
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b) za przejazd bez waŜnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu, 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 zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu
przewozu - bilet bagaŜowy,



rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków;
opłata dodatkowa wynosi:
40 zł.

d) Opłatę dodatkową, o której mowa w pkt. 4. 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.

e) 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 przez księgowość Spółki 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/
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V. R O D Z A J E i C E N Y B I L E T Ó W

Lp.

Rodzaj biletu

Przejazd do I strefy i
wewnątrz stref w złotych

Przejazd do II strefy w
złotych

Przejazd do III strefy w
złotych

BILET JEDNOPRZEJAZDOWY JEDNORAZOWY
1.

Normalny

2,20

2,60

3,10

2.

Bilet bagaŜowy

2,20

2,60

3,10

3.

Ulgowy 50 %

1,10

1,30

1,55

4.

Socjalny

1,40

1,60

2,00

BILET MIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
5.

Normalny

88,00

104,00

124,00

6.

Ulgowy 50%

44,00

52,00

62,00

BILET MIESIĘCZNY NA DNI ROBOCZE
7.

Normalny

80,00

94,00

112,00

8.

Ulgowy 50%

40,00

47,00

56,00

BILET MIESIĘCZNY W JEDNYM KIERUNKU NA WSZYSTKIE DNI
9.

Normalny

66,00

78,00

94,00

10.

Ulgowy 50%

33,00

39,00

47,00

BILET DWUTYGODNIOWY NA WSZYSTKIE DNI
11.

Ulgowy 50%

31,00

37,00

44,00

BILET DWUMIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
12.

Normalny

168,00

198,00

236,00

13.

Ulgowy 50%

84,00

99,00

118,00

BILET DWUMIESIĘCZNY NA DNI ROBOCZE
14.

Normalny

152,00

178,00

212,00

15.

Ulgowy 50%

76,00

89,00

106,00

BILET TRZYMIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
16.

Normalny

250,00

296,00

354,00

17.

Ulgowy 50%

125,00

148,00

177,00

BILET TRZYMIESIĘCZNY NA DNI ROBOCZE
18.

Normalny

228,00

268,00

320,00

19.

Ulgowy 50%

114,00

134,00

160,00

BILET NA DWIE LINIE NA WSZYSTKIE DNI
20.

Normalny

106,00

124,00

148,00

21.

Ulgowy 50%

53,00

62,00

74,00

BILET NA DWIE LINIE NA DNI ROBOCZE
22.

Normalny

96,00

112,00

134,00

23.

Ulgowy 50%

48,00

56,00

67,00

9
BILET MIESIĘCZNY NA LINIE NR 5
24.

Normalny

84,00

100,00

120,00

25.

Ulgowy

41,00

49,00

59,00

Ceny biletów na linii M
Bilet Normalny

Bilet Ulgowy

Bilet miesięczny
normalny

Bilet miesięczny ulgowy

M. Dębica – Gm.
Przecław

3,00 zł

1,50 zł

98 zł

49 zł

Gm. Dębica –
Gm. Przecław

2,60 zł

1,30 zł

90

45

Gm. Przecław Mielec

3,00 zł

1,50 zł

98 zł

49 zł

M. Dębica – Mielec

6,00 zł

3,00 zł

160 zł

80 zł

Gm. Dębica Mielec

4,50 zł

2,25 zł

140 zł

70 zł

Przejazd wewnątrz strefy*

2,20 zł

1,10 zł

66

33

TRASA

* przez strefę rozumie się przejazd w obrębie jednej z gmin tj.:
- Gmina Dębica, Gmina Przecław, Gmina Miasta Mielec.

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 7%
Uwagi.
W granicach administracyjnych miasta Dębicy obowiązują ceny biletów i ulgi ustalone przez Radę Miasta
Dębicy Uchwałą Nr XXII/348/08 z dnia 25 września 2008 r.

