
 

C E N N I K   O P Ł A T 
 

za przewóz osób w strefie podmiejskiej 
 

Lp RODZAJ BILETU N- normalny 
U – ulgowy ustawowy 

obowiązujące ceny od 
01.03.2021r. 
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  I Strefa – jednorazowego przejazdu 
                 BRZEZINA, PAWŁÓW, PISARZOWICE,    
                 SKARBIMIERZ, ZIELĘCICE, ŻŁOBIZNA 

N 3,70zł 
U- 37% 2,33zł 
U- 49% 1,89zł 
U- 78% 0,81zł 
U- 93% 0,26zł 
U- 95% 0,19zł 
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 II Strefa – jednorazowego przejazdu 
                 KOŚCIERZYCE GS,  
                   

N 5,80zł 
U- 37% 3,65zł 
U- 49% 2,96zł 
U- 78% 1,28zł 
U- 93% 0,41zł 
U- 95% 0,29zł 
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III Strefa – jednorazowego przejazdu 
                 KOŚCIERZYCE PGR, LIPKI, PĘPICE, 
                 MAŁUJOWICE 

N 7,70zł 
U- 37% 4,85zł 
U- 49% 3,93zł 
U- 78% 1,69zł 
U- 93% 0,54zł 
U- 95% 0,39zł 
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IV Strefa – jednorazowego przejazdu 
                 ŁUKOWICE BRZESKIE  

N 9,70zł 
U- 37% 6,11zł 
U- 49% 4,95zł 
U- 78% 2,13zł 
U- 93% 0,68zł 
U- 95% 0,49zł 
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 V Strefa – jednorazowego przejazdu 
                 BIERZÓW 

N           10,50zł 
U- 37% 6,62zł 
U- 49% 5,36zł 
U- 78% 2,31zł 
U- 93% 0,74zł 
U- 95% 0,53zł 

BILET BAGAŻOWY WYDAJE SIĘ ZA: 
- przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów ( szerokość + długość + wysokość) przekracza 170cm, 
- przewóz psa /bez względu na jego wielkość, za wyjątkiem psa przewodnika/. 
Małe zwierzęta pokojowe i ptaki za wyjątkiem psów mogą być przewożone bez opłaty. 
Osoby upoważnione do przejazdu – ulga 37% 
dzieci od 4 – 6 lat, osoby niewidome /stopień niepełnosprawności umiarkowany i lekki/, ociemniałe, inwalidzi wojenni i wojskowi 
zaliczani do innej niż I grupa inwalidzka, kombatant. 
Osoby upoważnione do przejazdu – ulga 49% 
osoba niesamodzielna (inwalida I grupy)- znaczny stopień niepełnosprawności 
Osoby upoważnione do przejazdu – ulga 51% 
osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji / dawna I grupa/ w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej 

Osoby upoważnione do przejazdu – ulga 78% 
żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe, umundurowani policjanci w czasie wykonywania  
czynności służbowych, dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie na przejazd z  
miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu  
pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem, inwalidzi  
wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidów, żołnierze niezawodowi. Żołnierzami niezawodowymi są żołnierze: odbywający  
zasadniczą służbę wojskową, odbywający przeszkolenie wojskowe, pełniący służbę przygotowawczą, pełniący służbę kandydacką, odbywający 
ćwiczenia wojskowe, pełniący okresową służbę wojskową, pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Osoby upoważnione do przejazdu – ulga 93% 
osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji / dawna I grupa/ w komunikacji zwykłej 
Osoby upoważnione do przejazdu – ulga 95% 

   opiekun osoby niesamodzielnej (zastąpiła ulgę – opiekun inwalidy I grupy), opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy, przewodnik 
niewidomego(osoba która ukończyła 13 rok życia), pies przewodnik.  
Osoby upoważnione do przejazdu na podstawie biletów miesięcznych 
 nauczyciel – ulga 33% / z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, uczelni i z powrotem /, 
 niewidomy – ulga 37% 
 uczeń – ulga 49% /dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu 

ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia. 

 student – ulga 51%  do ukończenia 26 roku życia, 
 doktorant – ulga 51% do ukończenia 35 roku życia, 
 dziecko niepełnosprawne – ulga 78%  
 osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji – 51% / w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej/ 
 osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji – 93% / w komunikacji zwykłej/. 


