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 w strefie podmiejskiej I, 

II, III, V i VI, między 

strefą podmiejską I i II, II 

i III, III i IV, IV i V, V i 

VI, podmiejską  I i III, II i 

IV, III i V, IV i VI 

między strefą 

podmiejską I i IV, I 

i V, I i VI, II i V, II 

i VI, III i VI

• bilet jednorazowy normalny 2,40 zł 2,50 zł 3,70 zł 3,90 zł 5,00 zł 5,00 zł 6,00 zł 2 zł * 2,50 zł 3,50 zł

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa 1,20 zł 1,25 zł 1,85 zł 1,95 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,00 zł 1 zł * 1,25 zł 1,75 zł

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna 1,50 zł 1,60 zł 2,50 zł 2,60 zł 3,50 zł 3,50 zł 4,00 zł 1,50 zł * 1,60 zł 2,30 zł

• bilet jednorazowy normalny 2,10 zł 2,20 zł 3,40 zł 3,70 zł 4,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 2,20 zł 3,20 zł

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa 1,05 zł 1,10 zł 1,70 zł 1,85 zł 2,30 zł 2,30 zł 2,80 zł 1,10 zł 1,60 zł

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna 1,40 zł 1,50 zł 2,30 zł 2,40 zł 3,20 zł 3,20 zł 3,70 zł 1,50 zł 2,10 zł

• bilet jednorazowy normalny 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

• bilet dzienny rodzinny weekendowy 8,00 zł 9,00 zł 14,00 zł 16,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 22,00 zł 9,00 zł 12,00 zł

• bilet grupowy normalny do 10 osób 16,00 zł 18,00 zł 26,00 zł 29,00 zł 32,00 zł 32,00 zł 38,00 zł 18,00 zł 24,00 zł

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa 8,00 zł 9,00 zł 13,00 zł 14,50 zł 16,00 zł 16,00 zł 19,00 zł 9,00 zł 12,00 zł

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna 13,00 zł 14,00 zł 20,00 zł 22,00 zł 24,00 zł 24,00 zł 28,00 zł 14,00 zł 17,00 zł

ważny przez: ….. od momentu skasowania 30 minut 45 minut 60 minut 80 minut 90 minut 90 minut 100 minut 50 minut 70 minut

normalny 2,60 zł 2,70 zł 3,80 zł 4,00 zł 5,20 zł 5,20 zł 6,30 zł 2,70 zł 3,70 zł

ulga ustawowa 1,30 zł 1,35 zł 1,90 zł 2,00 zł 2,60 zł 2,60 zł 3,15 zł 1,35 zł 1,85 zł

ulga gminna 1,70 zł 1,80 zł 2,70 zł 2,80 zł 3,70 zł 3,70 zł 4,50 zł 1,80 zł 2,50 zł

1-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 80,00 zł 82,00 zł 128,00 zł 134,00 zł 165,00 zł 165,00 zł 198,00 zł 66,00 zł 83,00 zł 112,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 40,00 zł 41,00 zł 64,00 zł 67,00 zł 82,50 zł 82,50 zł 99,00 zł 33,00 zł 41,50 zł 56,00 zł

2-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 157,00 zł 161,00 zł 253,00 zł 264,00 zł 325,00 zł 325,00 zł 390,00 zł 130,00 zł 164,00 zł 220,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 78,50 zł 80,50 zł 126,50 zł 132,00 zł 162,50 zł 162,50 zł 195,00 zł 65,00 zł 82,00 zł 110,00 zł

1-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 110,00 zł 120,00 zł 165,00 zł 180,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 264,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 160,00 zł

2,40 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 2 zł * 2,50 zł 2,50 zł

CENNIK OPŁAT
 za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w Puławach obowiązujący od dnia 28 lutego 2019r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               wg cen brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Zakupiony wyłącznie bezpośrednio u kierującego pojazdem w strefie IV

# Bilet papierowy czasowy zakupiony bezpośrednio u kierowcy autobusu na linii komunikacyjnej nie podlega kasowaniu w autobusie po jego zakupie

Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd:

przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd

przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty,  a także możliwości skorzystania z biletów promocyjnych

w przypadku nie zarejestrowania wyjścia  z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy autobusu 

Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Elektroniczny bilet jednorazowy uprawnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut. Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 15 minut liczony jest pomiędzy rejestracją 

wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu. Należy dokonać zarejestrowania wejścia i wyrejestrowania wyjścia zarówno w pierwszym jak i drugim autobusie.

Określenie stref przewozowych [zasięg ]:

1. strefa miejska – obejmuje swoim zasięgiem przystanki na obszarze gminy Miasto Puławy w jej granicach administracyjnych

2. strefa podmiejska I – obejmuje swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Bronowice, Bochotnica, Jaroszyn, Klikawa, Kolonia Góra Puławska, Końskowola, Góra Puławska, Młynki, Opoka, Osiny, Parchatka, Rudy, 

Sadłowice, Stara Wieś, Witowice, Wólka Gołębska, Wronów 

3. strefa podmiejska II – obejmuje swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Anielin, Bałtów, Borysów, Chrząchów,  Chrząchówek, Dąbrówka,  Dobrosławów, Gołąb, Janowice, Janowiec, Jeziorszczyzna, Kajetanów, 

Kazimierz Dolny, Kowala, Las Stocki, Leokadiów, Łęka,  Nasiłów, Oblasy, Okale, Opatkowice, Pachnowola, Pająków, Piskorów, Polesie, Stary Pożóg, Nowy Pożóg, Pulki, Sielce, Skowieszyn, Skowieszynek, Smogorzów, 

Sosnów, Stanisławów, Stok, Tomaszów, Trzcianki, Wojszyn, Wola Osińska, Wylągi, Zagrody, Zarzecze, Żerdź, Żyrzyn

4. strefa podmiejska III – obejmuje swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Bobrowniki, Borowa, Borowina, Bronisławka, Brześce, Ignaców, Kolonia Brześce, Kotliny, Matygi, Niebrzegów

5.strefa podmiejska IV – obejmuje swym zasięgiem przystanki na obszarze gminy Miasto Dęblin w jej granicach administracyjnych

6. strefa podmiejska V – obejmuje swym zasięgiem przystanki w miejscowości: Skrudki, Wilczanka,

7. strefa podmiejska VI – obejmuje swym zasięgiem przystanki w miejscowości: Baranów, Motoga, Pogonów, 

8. granicę pomiędzy strefą miejską a strefą podmiejską stanowi granica administracyjna Gminy Miasto Puławy a przystankami granicznymi są: Włostowicka – Wyciąg; Lubelska – Wiadukt; Piłsudskiego – Kościół na górce oraz 

Piłsudskiego – Centrum dla linii komunikacyjnych, których trasy przebiegają przez strefy położone po lewej stronie Wisły; Żyrzyńska/Jaroszyńskiego; Dęblińska - Las 

9. granice stref podmiejskich oznacza się tabliczką z napisem „granica strefy” wraz z oznaczeniem cyfrowym strefy, którą umieszcza się na przystanku komunikacji miejskiej.

                                                                                                                                                                                                                               Podstawa prawna: uchwała nr  IV/51/19  z dnia 31 stycznia 2019r. Rady Miasta Puławy

Kasa biletowa czynna w dni robocze w godz. 8 -14.00 w pierwszy i dwa ostatnie dni robocze miesiąca w godz. 8 –16

Doładowania e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki można dokonać również na Stacji Paliw MZK –Puławy przy ul. Dęblińskiej 2A w Puławach oraz w terminalach stacjonarnych i automatach biletowych 

zlokalizowanych na wybranych przystankach komunikacji miejskiej.

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY 

na e-karcie lub zakupiony przy użyciu 

telefonu komórkowego lub karty płatniczej 

(bankowej)

Rodzaj biletu

BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY 

na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z 

autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-

karty kwotą 8 zł i większą

BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY 

na e-karcie dla krótkiego przejazdu  

nieprzekraczającego 2-ch przystanków z 

rejestracją wyjścia z autobusu 

Strefa

BILET PAPIEROWY CZASOWY

BILET PAPIEROWY GRUPOWY

BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY 

IMIENNY na e-karcie 

BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY  

NA OKAZICIELA na e-karcie

BILET PAPIEROWY lub  ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie ZA 

PRZEWÓZ BAGAŻU*


