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TARYFA OPŁAT  
W publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których 

organizatorem jest Gmina Murowana Goślina – linie komunikacyjne nr 
390, 391, 393, 395 i 399 wraz z wykazem uprawnień do ulg i przejazdów 

bezpłatnych  
 
 

1. STREFY TARYFOWE  

 

Trasy linii autobusowych nr 390, 391, 393, 395 i 399 podzielone są na dwie strefy 

taryfowe oddzielone przystankami granicznymi. Za przejazd w danej strefie uważa się 

przejazd na odcinku od przystanku granicznego stanowiącego początek strefy do 

przystanku granicznego stanowiącego koniec strefy lub na odcinku krótszym.  

Ustala się następujące granice stref:  

 

linia 390 Murowana Goślina - Uchorowo  
STREFA I: na terenie miasta Murowana Goślina oraz Przebędowo 

Przystanki graniczne:  

- Murowana Goślina ul. Kolejowa DWORZEC  

- Przebędowo PARK.  

STREFA II: Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Uchorowo  

Przystanki graniczne:  

- Białęgi BIAŁĘGI 

- Uchorowo UCHOROWO I  

 

linia 391 Murowana Goślina - Mściszewo  

STREFA I: na terenie miasta Murowana Goślina  

Przystanki graniczne:  

- Murowana Goślina ul. Kolejowa DWORZEC  

- Murowana Goślina ul. Raduszyńska MŚCISZEWSKA 

STREFA II: Mściszewo  

Przystanki graniczne:  

- Mściszewo OBWODNICA  

- Mściszewo GÓRKA 

 

linia 393 Murowana Goślina - Łopuchówko  
STREFA I: na terenie miasta Murowana Goślina  

Przystanki graniczne:  

- Murowana Goślina ul. Gen. T. Kutrzeby LEŚNA  

– Murowana Goślina ul. Polna WOŁODYJOWSKIEGO.  

STREFA II: Boduszewo, Głębocko, Łopuchówko  

Przystanki graniczne:  

Boduszewo BODUSZEWO II  

– Łopuchówko ŁOPUCHÓWKO I  

 

linia 395 Murowana Goślina - Pławno 
STREFA I: na terenie miasta Murowana Goślina  

Przystanki graniczne:  

-Murowana Goślina ul. Gen. T. Kutrzeby LEŚNA 

- Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska MILEWSKIEGO .  

STREFA II: Rakownia, Kamińsko, Pławno  
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Przystanki graniczne:  

- Rakownia RAKOWNIA I  

- Pławno PŁAWNO I  

 

 
STREFA I: na terenie miasta Murowana Goślina  

Przystanki graniczne:  

Murowana Goślina ul. Kolejowa DWORZEC  

– Murowana Goślina ul. Rogozińska OKRĘŻNA.  

STREFA II: Trojanowo, Wojnowo, Długa Goślina  

Przystanki graniczne:  

- Trojanowo TROJANOWO I  

- Długa Goślina AL. CZEREŚNIOWA  

 

 

2. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE 

 

a) BILETY JEDNORAZOWE (ceny w zł) 

Strefa Bilety normalne Bilety ulgowe 

50% 70% 80% 

Strefa I 1,60 0,80 0,48 0,32 

Strefa II 2,70 1,35 0,81 0,54 

 

b) BILETY MIESIĘCZNE (ceny w zł) 

Strefa Bilety normalne Bilety ulgowe 

50% 70% 80% 

Strefa I 38,00 19,00 11,40 7,60 

Strefa II 59,00 29,50 17,70 11,80 

 

c) Przewóz zwierzęcia, wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, roweru oraz  bagażu 

ręcznego przekraczającego wymiary 90 x 75 x 40 (cm), podlega opłacie jak za 

przewóz osób na podstawie biletów normalnych, wskazanych w pkt. 2 lit. a). 

d) nie podlega opłacie przewóz za: 

 wózek dziecięcy, z którego korzysta dziecko, 

 wózek inwalidzki, z którego korzysta osoba niepełnosprawna, 

 pies przewodnik osoby niewidomej, 

 zwierzę pod warunkiem, że jest przewożone na kolanach właściciela. 

 

3. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XXIII/197/2016 z dnia 14 

czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz 

ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w 

publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina 

Murowana Goślina osobami uprawnionymi do zwolnień i ulg za usługi przewozowe 

autobusami regularnych linii nr 390, 391, 393, 395 399 są: 

 

Osoby uprawnione  Dokumenty uprawniające 

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych ulgowych 

100% uprawnione są: 

1. osoby, które ukończyły 70 lat ważny dokument tożsamości 

potwierdzający wiek 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 358/2016  

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
z dnia 1 sierpnia 2016 r. 

 

2. osoby posiadające ważny bilet 

okresowy odcinkowy imienny 

wydany przez Koleje Wielkopolskie 

Sp. z o.o., 

Ważny bilet wraz z ważnym dokumentem 

potwierdzającym dane wskazane na 

bilecie imiennym 

3. osoby posiadające imienna kartę 

PEKA i dowód nabycia ważnego 

biletu okresowego wydanego przez 

Zarząd Transportu Miejskiego w 

Poznaniu 

karta PEKA oraz dowodu nabycia ważnego 

biletu okresowego 

4. dzieci do dnia 30 września roku, w 

którym kończą 6. rok życia 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna 

5. dzieci i młodzież niepełnosprawna do 

ukończenia 26. roku życia 

jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności 

albo ważna legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, która nie ukończyła 

16. roku życia, wydane przez ustawowo 

uprawnione zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, 

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły 

i placówki specjalne, 

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego 

orzeczenia albo ważna legitymacja, 

stwierdzające lekki lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, wraz z 

ważną legitymacją szkolną albo 

studencką; 

6. opiekunowie osób wymienionych w 

pkt. 5 lit. a) oraz b) w czasie 

podróży z tymi osobami 

 

7. Osoby niepełnosprawne jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego 

orzeczenia albo ważna legitymacja, 

stwierdzające jeden z niżej 

przedstawionych stanów faktycznych: 

 całkowitą niezdolność do pracy oraz 

do samodzielnej egzystencji, 

 niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, 

 znaczny stopień niepełnosprawności, 

 I grupę inwalidztwa, 

wydane przez ustawowo uprawnione 

organy emerytalno-rentowe lub zespoły do 

spraw orzekania o niepełnosprawności, 

wraz z ważnym dowodem tożsamości, 

b) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego 

orzeczenia albo ważna legitymacja, 

stwierdzające jeden z niżej 

przedstawionych stanów faktycznych: 

 całkowitą niezdolność do pracy, 

 umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

 II grupę inwalidztwa, 

wydane z powodu choroby narządu 

wzroku przez ustawowo uprawnione 

organy emerytalno-rentowe lub zespoły 
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do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

wraz z ważnym dowodem tożsamości 

8. opiekunowie osób wymienionych  

w pkt. 7 w czasie podróży z tymi 

osobami 

 

9. posłowie i senatorowie ważna legitymacja posła lub senatora 

10. inwalidzi wojenni i wojskowi książeczka inwalidy wojennego 

(wojskowego) wystawiona przez właściwy 

organ ZUS lub legitymacja Związku 

Inwalidów RP 

11. przewodnicy towarzyszący inwalidzie 

wojennemu lub wojskowemu  

zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej 

 

12. osoby represjonowane ważna legitymacja osoby represjonowanej 

wystawiona przez właściwy organ ZUS 

13. cywilne niewidome ofiary działań 

wojennych 

legitymacja cywilnej niewidomej ofiary 

działań wojennych, wystawiona przez 

organ rentowy 

14. umundurowani funkcjonariusze 

Policji, Straży Miejskiej i Straży 

Granicznej 

ważna legitymacja służbowa 

15. funkcjonariusze celni w czasie 

wykonywania czynności służbowych 

legitymacji oraz zaświadczenia o 

wykonywaniu tych czynności 

16. żołnierze: 

a) Żandarmerii Wojskowej 

wykonujący czynności 

urzędowe patrolowania i inne 

czynności służbowe w środkach 

transportu zbiorowego 

b) wojskowych organów 

porządkowych wykonujący 

czynności urzędowe 

patrolowania i inne czynności 

służbowe w środkach 

transportu zbiorowego 

 

a) legitymacja służbowa, odznaka 

identyfikacyjna żołnierza żandarmerii 

Wojskowej; 

 

 

b) legitymacji żołnierza zawodowego lub 

książeczki wojskowej z aktualnym 

wpisem o odbywaniu służby wojskowej 

17. pasażerowie, w Europejskim Dniu 

bez Samochodu, tj. 22 września lub 

w dniu roboczym wypadającym 

bezpośrednio przed 22 września, 

ważny dowód rejestracyjny samochodu 

 

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych  

i jednorazowych ulgowych 80% uprawnieni są: 

 

1. Honorowi Dawcy Krwi legitymacja stwierdzająca: 

a) dla kobiet - oddanie w dowolnym 

okresie co najmniej 15 litrów krwi  

lub odpowiadającą tej objętości ilość 

innych jej składników, na podstawie 

legitymacji; 

b) dla mężczyzn - oddanie w dowolnym 

okresie co najmniej 18 litrów krwi  

lub odpowiadającą tej objętości ilość 

innych jej składników, na podstawie 

legitymacji; 
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c) nadanie odznaki honorowej 

"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" 

wydaną przez Polski Czerwony Krzyż, 

wraz z legitymacją Honorowego 

Dawcy Krwi wydaną przez Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa, Polski Czerwony 

Krzyż, Wojskowe Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub 

Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. 

 

 

1. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych i 

jednorazowych ulgowych 70% uprawnione są: 

 

1. osoby posiadające ważną Kartę 

Dużej Rodziny wydaną przez 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w 

Murowanej Goślinie  

w sprawie podjęcia działań mających 

na celu wspieranie rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na 

terenie Miasta i Gminy Murowana 

Goślina poprzez realizację programu 

„Duża Rodzina” 

Karta Dużej Rodziny 

2. osoby posiadające ważną Kartę 

Dużej Rodziny wydaną przez 

Burmistrza Miasta  

i Gminy Murowana Goślina w trybie 

ustawy o karcie Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny 

 

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych  

i jednorazowych ulgowych 50% uprawnione są: 

 

1. dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 

1 października roku, w którym 

kończą 6. rok życia, do ukończenia 

23. roku życia 

ważna legitymacja szkolna 

2. studenci szkół wyższych i wyższych 

oficerskich szkół wojskowych do 

ukończenia 26. roku życia 

ważna legitymacja studencka 

3. słuchacze kolegiów pracowników 

służb społecznych oraz 

nauczycielskich 

ważna legitymacja słuchacza kolegium 

4. nauczyciele przedszkoli publicznych 

lub niepublicznych oraz nauczyciele 

szkół podstawowych, gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych - 

publicznych lub niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych 

Legitymacja służbowa nauczyciela 
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5. nauczyciele akademiccy legitymacja służbowa nauczyciela 

akademickiego 

6. doktoranci studiów stacjonarnych ważna legitymacja doktoranta 

7. emeryci i renciści ważnej legitymacji emeryta-rencisty albo 

decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, 

wydanych przez polskie ustawowo 

uprawnione organy emerytalno-rentowe 

wraz z dokumentem tożsamości 

8. osoby pobierające świadczenie 

przedemerytalne lub zasiłek 

przedemerytalny w trybie ustawy  

o świadczeniach przedemerytalnych 

ważna decyzja bądź ważne zaświadczenie 

albo aktualny odcinek świadczenia lub 

zasiłku przedemerytalnego, wydane przez 

ZUS, wraz z ważnym dowodem 

tożsamości 

9. osoby niepełnosprawne ważne orzeczenie lub wypis z ważnego 

orzeczenia albo ważnej legitymacji, 

stwierdzających jeden z niżej 

przedstawionych stanów faktycznych: 

 całkowitą niezdolność do pracy, 

 umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

 II grupę inwalidztwa, 

wydanych przez ustawowo uprawnione 

organy emerytalno-rentowe lub zespoły  

ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz 

z ważnym dokumentem tożsamości 

10. osoby pobierające zasiłek stały, 

zamieszkałe na terenie gminy 

Murowana Goślina 

ważna decyzja wydana w trybie o pomocy 

społecznej, wraz z ważnym dokumentem 

tożsamości 

11. osoby pobierające rentę socjalną, 

zamieszkałe na terenie Gminy 

Murowana Goślina 

ważna decyzja lub ważna legitymacja 

osoby uprawnionej do renty socjalnej 

wydanych w trybie ustawy o rencie 

socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, wraz z ważnym 

dokumentem tożsamości 

12. kombatanci i inne osoby uprawnione 

zgodnie z ustawą o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego 

legitymacja wydana przez Urząd ds. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych 

13. poszkodowani weterani pobierający 

rentę inwalidzką z tytułu urazów lub 

chorób powstałych w związku z 

udziałem w działaniach poza 

granicami państwa 

legitymacja weterana poszkodowanego 

wraz z legitymacją emeryta-rencisty 

 

 

 


