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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyjętego Zarządzeniem 
Burmistrza Dobrej Nr RO.SO.0050.91.2022 z dnia 28.11.2022 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług 
transportowych door-to-door przez Gminę Dobra w ramach 
trwałości projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu  
door-to-door w Gminie Dobra”. 

 

TARYFIKATOR OPŁAT 

1. Opłaty za korzystanie z usług indywidualnego transportu door-to-door  

w Gminie Dobra: 

Lp. Trasa przejazdu Opłata za przejazd w jedną 
stronę 

1. Teren Gminy Dobra 5 zł 

2. Dobra  -  Turek 10 zł 

3. Dobra  -  Warta 15 zł 

4. Dobra  -  Poddębice 21 zł 

5. Dobra  -  Konin 40 zł 

6. Dobra  -  Kalisz 40 zł 

7. Dobra  -  Koło 32 zł 

8. Dobra  -  Łódź 64 zł 

9. Dobra  -  Poznań 120 zł 

 

2. Opłaty za czas oczekiwania w miejscu docelowym realizacji usługi transportowej: 

 

 

 

 

 

 

3. Wysokość opłaty za usługi transportowe na trasach, które nie zostały wskazane  

w pkt 1 Taryfikatora ustalana będzie według następujących stawek: 

  

1. Długość trasy do 60 km Opłata za 1 km  -  0,60 zł 

2. Długość trasy powyżej  60 km Opłata za 1 km  -  0,80 zł 

  

Oczekiwanie na uczestnika do 2 h Bez opłaty 

Oczekiwanie na uczestnika od 2 h do 3 h 15 zł 

Oczekiwanie na uczestnika powyżej 3 h 15 zł + 10 zł za każdą 

rozpoczętą  godzinę liczoną 

od 4-tej godziny 

oczekiwania. 
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4. Wysokość opłaty za przejazdy na trasach ustalanych indywidualnie (takich, które nie 

zostały uwzględnione w pkt 1 Taryfikatora), będzie uzależniona od ilości 

przejechanych kilometrów i liczona od miejsca podstawienia pojazdu do miejsca 

docelowego wskazanego przez uczestnika przejazdu (dowóz), oraz od miejsca 

docelowego do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez 

uczestnika (powrót). 

 

5. Opłata za czas oczekiwania naliczana będzie od momentu dotarcia do miejsca 

docelowego. 

 

6. Opiekun towarzyszący osobom niepełnosprawnym - w przypadku gdy osoba 

niepełnosprawna wymaga opieki innej osoby zgodnie z orzeczeniem (znaczny stopień 

niepełnosprawności)  - nie będzie ponosił opłaty za transport. 

 

7. W przypadku przejazdu łączonego (więcej osób korzysta z usługi - ten sam cel  

i miejsce) opłatę ponosi każdy z uczestników  -  zgodnie z taryfikatorem. 

 

8. W przypadku przejazdu realizowanego tylko w jedną stronę - Uczestnik  zobowiązuje 

się do uiszczenia opłaty według stawki zgodnej z taryfikatorem pomnożonej przez 2. 

 

9. Opłatę za świadczoną usługę transportową należy uiścić u kierowcy - przed 

rozpoczęciem przejazdu.  

 

10. Burmistrz Dobrej może zwolnić uczestnika z opłaty za usługę transportową na 

uzasadniony wniosek zainteresowanego. 

 

 


