Opłaty dodatkowe, manipulacyjne i inne opłaty
W razie stwierdzenia braku:
1) odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu,
3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub
zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
4) spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportu,
przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona:
-

wystawia wezwanie do zapłaty z opłatą zryczałtowaną w wysokości 4 zł za
przejazd/przewóz bez ważnego biletu i opłatą dodatkową lub

-

pobiera właściwą opłatę za przejazd/przewóz w przypadku posiadania
niewłaściwego biletu i obniżoną opłatę dodatkową.

Opłata dodatkowa w złotych
RODZAJ OPŁATY

powyżej
7 dni

do 7 dni

200,00

110,00

uiszczona
natychmiast
w pociągu
96,00

za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
w przypadku posiadania niewłaściwego biletu na przejazd
za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
a w szczególności za zabrane ze sobą do środka
transportu:
 rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa
przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu
przewozu,
 rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy
dopuszczone do przewozu na warunkach
szczególnych – bez zachowania tych warunków
za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny

30,00
160,00

110,00

30,00

80,00

60,00

46,00

600,00

600,00

600,00

Opłaty ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz
wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. Nr 14, poz. 117).

Opłata manipulacyjna
Stawka lub
opłata (brutto)
w zł

Rodzaj opłaty
Opłata manipulacyjna uwzględniająca poniesione przez Koleje
Śląskie koszty czynności związanych ze zwrotem albo
umorzeniem opłaty dodatkowej, w związku z nieokazaniem
przez podróżnego, w trakcie kontroli:
1) ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie
do ulgowego przejazdu,
2) ważnego biletu okresowego imiennego
i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym
przejeździe.

19,00

Uwaga: Pobrana należność w kwocie niższej od kosztów
manipulacyjnych, przypada w całości na pokrycie tych kosztów

Opłaty za przewóz rzeczy i zwierząt
Rodzaj opłaty
Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego, nie
mieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem – od każdej
sztuki
Opłata za przewóz roweru, w tym roweru trójkołowego
(niezłożonego i nieopakowanego) pod nadzorem podróżnego:

Opłata (brutto)
w zł
5,00

1) bilet jednorazowy

5,00

2) bilet sieciowy miesięczny

60,00

Opłata za przewóz psa pod opieką podróżnego – który nie jest
przewożony w odpowiednim pojemniku (nie więcej niż jeden
pies na jednego dorosłego podróżnego

2,00

Opłaty pobierane w pociągu
Rodzaj opłaty

Opłata (brutto)
w zł

Opłata za wydanie w pociągu biletu na przejazd/przewóz

5,00

Opłata zryczałtowana za przejazd/przewóz bez ważnego biletu
(opłata ta wraz z opłatą dodatkową uprawnia podróżnego
w dniu wystawienia wezwania do zapłaty do przejazdu
w pociągach KŚ w relacji na nim wskazanej).

4,00

