
 
 

TARYFIKATOR OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE Z DWORCA AUTOBUSOWEGO  
MPK NOWY SĄCZ PRZY UL. KOLEJOWEJ 

 
I.  Opłata podstawowa za odprawę autobusu 

      Kurs rozpoczynający: 

1. Powyżej 28 miejsce siedzących 15,00 zł 

2. Do 28 miejsce siedzących   7,50 zł 

      Kurs przelotowy: 

1. Do 28 miejsce siedzących 0,90 zł 

2. Powyżej 28 miejsce siedzących 1,65 zł 

 
II. Inne opłaty 

1. Z powodu awarii /1h postoju 50,00 zł 

2. Opata administracyjna za sporządzanie dodatkowych dokumentów 50,00 zł 

3. Opłata za uzgodniony wjazd jednorazowy i odprawę (do 5 minut) 30,00 zł 

4. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w związku 
z zaległościami płatniczymi 

15,00 zł 

 
III. Kary umowne 

1. Kara umowna za nieprzestrzeganie regulaminu Dworca /za każdy 
przypadek/ 

120,00 zł 

2. Kara umowna za nieuzgodniony wjazd dla autobusów 
przewoźników posiadających umowę z MPK 

80,00 zł 

3. Kara umowna za nieuzgodniony wjazd dla autobusów 
przewoźników nieposiadających umowy z MPK 

200,00 zł 

4. Kara umowna za przedłużenie postoju na stanowisku A, B, C 50,00 zł 

5. Kara umowna za zanieczyszczania Dworca Autobusowego MPK 120,00 zł 

6. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie dla 
pozostałych pojazdów 

60,00 zł 

7. Kara umowna za nieuprawniony marketing lub reklamę na 
terenie Dworca Autobusowego MPK 

1000,00 zł 

 
IV. Rabaty stosowane w zależności od liczby kursów wykonanych przez Przewoźnika  
w miesiącu: 

1. do 300 odpraw 0% 

2. od 301 – 600 odpraw 2% 

3. od 601 – 900 odpraw 4% 

4. od 901 – 1200 odpraw 6% 

5. powyżej 1201 odpraw 8% 

 
V. Postanowienia końcowe  

1. Opłaty są wartościami netto za wyjątkiem kary umownej i innych kar, które są 
wartością brutto 

2. Z dniem 1 stycznia każdego roku opłata wjazdowa (odprawowa) może podlegać 
corocznej waloryzacji o publikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego w 
zaokrągleniu do pełnych 10 groszy w górę. 

3. Taryfikator wchodzi w życie z dniem 21 października 2019r. 
 


