
UCHWAŁA NR XXXII/347/13
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji 
miejskiej, wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka 

z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia1996r. o gospodarce komunalnej 
(teks jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu „Miejskiego Zakładu 
Komunikacji – Puławy” Sp. z o. o. w Puławach i zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta Puławy, 
Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach w strefie miejskiej, 
w granicach administracyjnych gminy Miasto Puławy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach miedzy strefą miejską 
i strefą podmiejską I, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską II, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską III, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach w strefie podmiejskiej I, 
w strefie podmiejskiej II, w strefie podmiejskiej III, między strefą podmiejską I i II , strefą podmiejską II i III oraz 
strefą podmiejską I i III, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami 
komunikacji miejskiej i zasady korzystania z biletów „MZK-Puławy” na terenie gminy Miasto Puławy w jej 
granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie 
w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Ustala się strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego– komunikacji 
miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła 
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, środkami komunikacji miejskiej 
przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do 
niniejszej uchwały. 
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§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy i Zarządowi Spółki „Miejski Zakład 
Komunikacji–Puławy” Spółka z o.o. w Puławach. 

§ 9. 

Traci moc Uchwała Nr XVII/186/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski 
Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich, zmieniona Uchwałą 
Nr XXII/240/12 Rady Miasta Puławy z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/186/12 Rady 
Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka 
z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich, 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Puławy

Elżbieta Szymańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach w strefie miejskiej, 
w granicach administracyjnych gminy Miasto Puławy 

Lp. Rodzaj biletu
Cena brutto(w tym podatek 

VAT 8%)
(zł)

1. BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)
• bilet jednorazowy  normalny 2,40

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,20

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,50

2. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

• bilet jednorazowy normalny 2,10

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,05

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B 1,40

3. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wyjścia z autobusu

• bilet jednorazowy normalny 1,00

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,00

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B 1,00

4. BILET PAPIEROWY CZASOWY

• bilet 30-minutowy  normalny 2,60 

• bilet 30-minutowy ulgowy-– ulga gminna B 1,70

5. BILET PAPIEROWY GRUPOWY

• bilet dzienny rodzinny weekendowy 8,00

• bilet grupowy normalny do 10 osób 16,00

 

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B 13,00

6. BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) IMIENNY na e-karcie

•normalny na wszystkie linie 80,00 

•ulgowy na wszystkie linie 40,0 0

7. BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) NA OKAZICIELA na e-karcie
 • normalny na wszystkie linie 110,00

8. BILET PAPIEROWY lub  ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na 
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU 2,40

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 
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- w przypadku niezarejestrowania 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.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską I 

Lp. Rodzaj biletu
Cena brutto (w tym podatek 

VAT 8%)
(zł)

1. BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)

• bilet jednorazowy  normalny 2,50

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,25

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,60

2. BILET  ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

• bilet jednorazowy  normalny 2,20

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,10

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,50

3. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

• bilet jednorazowy normalny 1,00

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,00

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,00

4. BILET PAPIEROWY CZASOWY

• bilet 45-minutowy normalny 2,70 

• bilet 45-minutowy ulgowy - ulga gminna B 1,80

5. BILET PAPIEROWY GRUPOWY

• bilet dzienny rodzinny weekendowy 9,00

• bilet grupowy normalny do 10 osób 18,00

 

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B 14,00

6. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) IMIENNY na e-karcie

•normalny na wszystkie linie 82,00 

•ulgowy na wszystkie linie 41,00

7. BILET  ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
 • normalny na wszystkie linie 120,00

8. BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie 
ZA PRZEWÓZ BAGAŻU 2,50

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 
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- w przypadku niezarejestrowania 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.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską II. 

Lp. 
Rodzaj biletu 

Cena brutto(w tym podatek 
VAT 8%) 

(zł) 
1. BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka) 

• bilet jednorazowy normalny 3,70

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,85

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B 2,50

2. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w p rzypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
osta tnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą 

• bilet jednorazowy normalny 3,40

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,70

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B 2,30

3. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu 

• bilet jednorazowy normalny 1,00

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,00

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B 1,00

4. BILET PAPIEROWY CZASOWY 

• bilet 60-minutowy normalny 3,80 

• bilet 60-minutowy ulgowy - ulga gminna B 2,70

5. BILET PAPIEROWY GRUPOWY 

• bilet dzienny rodzinny weekendowy 14,00

• bilet grupowy normalny do 10 osób 26,00

 

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B 20,00

6. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) IMIENNY na e-karcie 

•normalny na wszystkie linie 128,00 

•ulgowy na wszystkie linie 64,00

7. BILET ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie 
 • normalny na wszystkie linie 165,00

8. BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie 
ZA PRZEWÓZ BAGAŻU 2,50

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 
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- w przypadku niezarejestrowania 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.

Id: B36A9F1F-93AF-4043-9128-E6B918733EF3. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach między strefą miejską 
i strefą podmiejską III 

Lp. Rodzaj biletu
Cena brutto 

(w tym podatek VAT 8%)
(zł)

1. BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)

• bilet jednorazowy normalny 3,90

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,95

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 2,60

2. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy osta 
tnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

• bilet jednorazowy  normalny 3,70

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,85

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 2,40

3. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

• bilet jednorazowy  normalny 1,00

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,00

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,00

4. BILET PAPIEROWY CZASOWY

• bilet 80-minutowy normalny 4,00 

• bilet 80-minutowy ulgowy - ulga  gminna B 2,80

5. BILET PAPIEROWY GRUPOWY

• bilet dzienny rodzinny weekendowy 16,00

• bilet grupowy normalny do 10 osób 29,00

 

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B 22,00

6. BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) IMIENNY na e-karcie

•normalny na wszystkie linie 134,00 

•ulgowy na wszystkie linie 67,00

7. BILET  ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
 • normalny na wszystkie linie 180,00

8. BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie  
ZA PRZEWÓZ BAGAŻU 2,50

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 
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- w przypadku niezarejestrowania 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.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w Puławach w strefie podmiejskiej I, 
II, III, między strefą podmiejską I i II, II i III, I i III 

Lp. Rodzaj biletu
Cena brutto ( w tym 
podatek VAT 8%)

(zł)
1. BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie (elektroniczna portmonetka)

• bilet jednorazowy normalny 2,50

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,25

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,60

2. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z autobusu przy 
ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 15 zł i większą

• bilet jednorazowy normalny 2,20

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,10

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga  gminna B 1,50

3. BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu  nieprzekraczającego 2-ch 
przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu

• bilet jednorazowy normalny 1,00

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa A 1,00

 

• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna B 1,00

4. BILET PAPIEROWY CZASOWY

•  bilet 45-minutowy normalny 2,70 

•  bilet  45-minutowy ulgowy - ulga gminna B 1,80

5. BILET PAPIEROWY GRUPOWY

• bilet dzienny rodzinny weekendowy 9,00

• bilet grupowy normalny do 10 osób 18,00

 

• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna B 14,00

6. BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY (MIESIĘCZNY) IMIENNY na e-karcie

•normalny na wszystkie linie 83,00 

•ulgowy na wszystkie linie 41,50

7. BILET ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNY NA OKAZICIELA na e-karcie
 • normalny na wszystkie linie 120,00

8. BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie ZA 
PRZEWÓZ BAGAŻU 2,50

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 
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- w przypadku niezarejestrowania 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.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami 
komunikacji miejskiej i zasady korzystania z biletów „MZK-Puławy” na terenie gminy Miasto Puławy w jej 
granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie 

w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. 

I. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA PUŁAWY ORAZ 
GMIN NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – UPRAWNIENIA USTAWOWE (A), 
UPRAWNIENI SĄ: 

1. posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP - art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej 
i senatorskiej; 

2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi 
- art. 16 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz.648 z późn. zm.) – na podstawie książki inwalidy wojennego 
/wojskowego z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej; 

3. opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji – 
na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej; 

4. uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych 
- art. 14a ust. 4, art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) – na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu o legitymację 
szkolną wzór MEN-I/51/2; 

5. jedno z rodziców lub opiekun dziecka wymienionego w punkcie 4 przy przejazdach z miejsca zamieszkania 
lub pobytu ucznia do placówek szkolnych i opiekuńczych niezależnie od obecności niepełnosprawnego dziecka- 
art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)– 
na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego na rzecz ucznia wymienionego w punkcie 
4 wraz z odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez szkołę/ przedszkole. 

II. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA PUŁAWY NA 
PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE (B) , UPRAWNIENI SĄ: 

1. dzieci do lat 4 – na podstawie ustnego oświadczenia jednego z rodziców lub opiekuna; 

2. ociemniali i niewidomi oraz podróżujący z nimi przewodnicy – na podstawie biletu elektronicznego 
spersonalizowanego, wydanego w oparciu o legitymację wydaną przez Polski Związek Niewidomych, wypisu 
z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające inwalidztwo wraz z dowodem lub innym dokumentem 
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej wraz ze wskazaniem przewodnika towarzyszącego 
dla którego zostanie wydany bilet elektroniczny spersonalizowany na rzecz osoby uprawnionej; 

3. osoby, które ukończyły 70 lat –na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego, wydanego na 
podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby 
uprawnionej; 

4. osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnych do pracy 
i samodzielnej egzystencji oraz podróżujący z nimi w bezpośrednim sąsiedztwie przewodnicy – na podstawie biletu 
elektronicznego spersonalizowanego wydanego w oparciu o dokument ZUS i dowód osobisty lub dokument 
wydany przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wraz ze wskazaniem przewodnika 
towarzyszącego dla którego zostanie wydany bilet elektroniczny spersonalizowany na rzecz osoby uprawnionej; 
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5. zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – na podstawie 
biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego w oparciu o dowód osobisty i wpisu do legitymacji 
Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego przez Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach. 

6. opiekunem (przewodnikiem) osoby ociemniałej i niewidomej, niepełnosprawnej lub dotkniętej 
inwalidztwem wymienionej w pkt I.3, I.5, II.2, II.4 niniejszego załącznika może być osoba, która ukończyła 14 lat, 
wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim 
opiekę podczas podróży. 

III. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE MIASTA PUŁAWY ORAZ GMIN 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – UPRAWNIENIA USTAWOWE 
(A),UPRAWNIENI SĄ: 

1. studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów – art.188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na podstawie ważnej 
legitymacji studenckiej; 

2. kombatanci i inne osoby uprawnione– art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r. poz. 400) – na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

IV. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE MIASTA PUŁAWY NA 
PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE (B), UPRAWNIENI SĄ: 

1. dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie ustnego oświadczenia jednego 
z rodziców lub opiekuna; 

2. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wzór MEN-I/50/; 

3. emeryci, renciści – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
pasażera oraz legitymacja emeryta, rencisty; 

4. pracownicy, emeryci, renciści „MZK-PUŁAWY” i członkowie ich rodzin w zakresie ustalonym 
w zakładowym układzie zbiorowym pracy – na podstawie biletu jazdy wydanego przez spółkę. 

V. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE SĄSIEDNICH 
GMIN, Z KTÓRYMI GMINA MIASTO PUŁAWY ZAWARŁA POROZUMIENIE W CELU 
WSPÓLNEJ REALIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO, NA PODSTAWIE 
PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE (B), WYNIKAJĄ Z ZAWARTYCH 
POROZUMIEŃ, JEŻELI PODMIOT JE USTANAWIAJĄCY UZGODNI WARUNKI ZWROTU 
KOSZTÓW ICH STOSOWANIA. 

VI. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W PKT I, II, III, IV, V POWINNY ODPOWIADAĆ 
WYMOGOM PRZEWIDZIANYM W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH. 

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH PAPIEROWYCH. 

1. Bilet jednorazowy papierowy uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od 
przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego autobusu. 

2. Pasażer korzystający z papierowego biletu jednorazowego niezwłocznie po wejściu do autobusu ma 
obowiązek skasować bilet w kasowniku zamontowanym wewnątrz autobusu – przed zajęciem miejsca siedzącego, 
sprawdzić czy znak skasowania jest czytelny i zachować bilet na czas podróży i kontroli. 

3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego jednorazowego biletu papierowego innej osobie, przekazany 
bilet nie stanowi dokumentu przewozu. 

4. Nieokazanie biletu jednorazowego papierowego podczas kontroli biletowej wyklucza złożenie reklamacji 
a przejazd jest traktowany jako brak odpowiedniego dokumentu przewozu. 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH umieszczonych na e-karcie 
z kontraktem elektronicznej portmonetki: 
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1. Bilet jednorazowy uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku 
początkowego do końcowego, z możliwością przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 15 minut od wyjścia 
z pierwszego autobusu i wejścia do drugiego autobusu. 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. 

2. Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu 
zarejestrować swój przejazd poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola kasownika w autobusie: 

- przy wejściu w celu pobrania opłaty 

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

- w przypadku niezarejestrowania wyjścia zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy autobusu.

3. Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza złożenie reklamacji a przejazd jest traktowany jako brak 
odpowiedniego dokumentu przewozu. 

IX. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW OKRESOWYCH (MIESIĘCZNYCH) IMIENNYCH: 

1. Bilet miesięczny imienny (spersonalizowany) w formie biletu elektronicznego jest umieszczany na e-karcie. 

2. Bilet miesięczny imienny (spersonalizowany) zawiera nadruk z imieniem i nazwiskiem posiadacza, zdjęciem 
posiadacza, oraz zapisem o adresie zamieszkania, numerze PESEL, numerze linii, oznaczeniem stref, tytule do ulgi 
w przypadku biletu ulgowego. 

3. Bilet miesięczny imienny (spersonalizowany) uprawnia do przejazdu wskazaną na nim osobę do 
wielokrotnych przejazdów na liniach na jakie został zakupiony, w okresie jego ważności. 

4. Bilet miesięczny imienny (spersonalizowany) ważny jest we wszystkie dni miesiąca – także sobotę, 
niedzielę, święto. 

5. Bilet miesięczny imienny (spersonalizowany) ważny jest na długości całej trasy, która wyszczególniona jest 
na bilecie i odpowiada cenie biletu zgodnie z obowiązującą tabelą opłat. 

6. Bilety miesięczny imienny (spersonalizowany) wymaga każdorazowo po wejściu do autobusu 
zarejestrowania przejazdu poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola kasownika w autobusie. 

7. Bilety miesięczny imienny (spersonalizowany) stanowi dokument potwierdzający prawo do ulgi w czasie 
przejazdu autobusem. 

8. Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza złożenie reklamacji a przejazd jest traktowany jako brak 
odpowiedniego dokumentu przewozu. 

X. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW OKRESOWYCH (MIESIĘCZNYCH) NA OKAZICIELA: 

1. Bilet miesięczny na okaziciela w formie biletu elektronicznego jest umieszczany na e-karcie i jest 
przeznaczony dla pasażerów nie posiadających prawa do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. 

2. Bilet miesięczny na okaziciela uprawnia do wielokrotnych przejazdów na liniach na jakie został zakupiony, 
w okresie jego ważności, z którego może korzystać każda osoba, bilet nie jest przypisany do konkretnej osoby. 

3. Bilet miesięczny na okaziciela zawiera numer nadawany w trakcie wydania biletu oraz zapis o numerze linii, 
oznaczeniem strefy. 

4. Bilet miesięczny na okaziciela ważny są we wszystkie dni miesiąca – także w sobotę, niedzielę, święto 

5. Bilet miesięczny na okaziciela ważny jest na długości całej trasy, która wyszczególniona jest na bilecie 
i odpowiada cenie biletu zgodnie z obowiązującą tabelą opłat. 

6. Bilet miesięczny na okaziciela wymaga każdorazowo po wejściu do autobusu zarejestrowania przejazdu 
poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola kasownika w autobusie. 

7. Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza złożenie reklamacji a przejazd jest traktowany jako brak 
odpowiedniego dokumentu przewozu. 

XI. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW CZASOWYCH: 
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1. Bilet czasowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów na dowolnych liniach z możliwością przesiadania się 
do innych autobusów lub kontynuowanie podróżowania z przerwami, w czasie określonym na bilecie liczonym od 
momentu jego zakupu w autobusie, w strefach przewozowych odpowiednio do obowiązującej ceny. 

2. Bilet czasowy ważny jest tylko w dniu zakupu biletu w autobusie na linii komunikacyjnej bezpośrednio 
u kierowcy autobusu, w trakcie zakupu na bilecie przedstawiony jest czas sprzedaży od którego liczy się czas 
wykorzystania biletu. 

3. Czas wykorzystania biletu nie może przekroczyć czasu określonego na bilecie liczonego od momentu zakupu 
biletu w autobusie. 

4. Zakupiony bilet czasowy nie podlega kasowaniu w autobusie po jego zakupie. 

5. Nieokazanie biletu czasowego podczas kontroli biletowej wyklucza złożenie reklamacji a przejazd jest 
traktowany jako brak odpowiedniego dokumentu przewozu. 

XII. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW RODZINNYCH WEEKENDOWYCH: 

1. Z biletów rodzinnych weekendowych mogą korzystać rodzice lub opiekunowie (oboje lub jedno) z co 
najmniej jednym własnym lub przysposobionym dzieckiem w wieku do 16 lat. 

2. Bilet rodzinny weekendowy ważny jest tylko na jeden dzień, w dniu pierwszego zakupu biletu w autobusie 
na linii komunikacyjnej bezpośrednio u kierowcy autobusu, w trakcie zakupu na bilecie przedstawiona jest data 
sprzedaży. 

3. Bilet rodzinny weekendowy ważny jest w sobotę, niedzielę lub święto. 

4. Bilet rodzinny weekendowy uprawnia do podróżowania w czasie dnia z przerwami, z przesiadaniem się na 
różnych liniach komunikacyjnych, w strefach przewozowych odpowiednio do obowiązującej ceny. 

5. Zakupiony bilet rodzinny weekendowy nie podlega kasowaniu w autobusie po jego zakupie. 

6. Na rewersie biletu rodzinnego weekendowego należy wpisać w sposób trwały imię i nazwisko osoby 
dorosłej (rodzica). Wpisanie imienia i nazwiska należy do obowiązków osoby dorosłej. 

7. Bilet rodzinny weekendowy jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodziców oraz dzieci 
(dziecka). 

8. Nieokazanie biletu rodzinnego weekendowego podczas kontroli biletowej wyklucza złożenie reklamacji 
a przejazd jest traktowany jako brak odpowiedniego dokumentu przewozu. 

XIII. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW GRUPOWYCH: 

1. Z biletu grupowego mogą korzystać zorganizowane grupy turystów lub wycieczka. 

2. Bilet grupowy ważny jest dla grupy liczącej do 10 osób. 

3. Bilet grupowy ważny jest tylko podczas jednokrotnego przejazdu grupy w autobusie na linii komunikacyjnej, 
bilet nabywa się bezpośrednio u kierowcy autobusu i nie podlega kasowaniu po zakupie. 

4. Nieokazanie biletu grupowego podczas kontroli biletowej wyklucza złożenie reklamacji a przejazd jest 
traktowany jako brak odpowiedniego dokumentu przewozu. 

XIV. W AUTOBUSACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI – PUŁAWY SP. Z O.O. 
W PUŁAWACH WAŻNE SĄ BILETY PAPIEROWE Z NADRUKIEM „MZK-PUŁAWY” 
I ZAKUPIONE W PUNKTACH SPRZEDAŻY OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, BILETY 
ELEKTRONICZNE EMITOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ UMIESZCZONE NA E-KARCIE. 

1. Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów papierowych na jednym kursie autobusu, tak by uzyskać 
obowiązującą w danej strefie opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi 
biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie opłat. 

2. Jeżeli pasażer posiada ważny bilet w jednej strefie i zamierza kontynuować jazdę do strefy następnej, 
zobowiązany jest do skasowania biletu obowiązującego w strefie następnej najpóźniej w momencie przekraczania 
przystanku granicznego przed strefą następną. 
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3. Pasażer korzystający z biletu elektronicznego, a uprawniony do przejazdów bezpłatnych, ma obowiązek 
każdorazowo po wejściu do autobusu zarejestrować przejazd poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola 
kasownika w autobusie. Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza złożenie reklamacji a przejazd jest traktowany 
jako jazda z nieważnym biletem. 

XV. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA 
WYJAŚNIAJĄCEGO, DYREKTOR „MZK-PUŁAWY” SP. Z O.O. W PUŁAWACH MOŻE PODJĄĆ 
DECYZJĘ O UMORZENIU LUB ZMNIEJSZENIU OPŁATY DODATKOWEJ. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/347/13 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Określenie stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego – 
komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Miasto 

Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, środkami 
komunikacji miejskiej przez „Miejski Zakład Komunikacji-Puławy” Spółka z o.o. w Puławach. 

1. Określa się dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej 
realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach dwie strefy : 

1) Strefa miejska - obejmująca swoim zasięgiem przystanki na obszarze gminy Miasto Puławy w jej 
administracyjnych granicach; 

2) Strefa podmiejska - obejmująca swoim zasięgiem przystanki na terenie Gmin, które zawarły porozumienie 
w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze z podziałem na: 

a) strefa podmiejska I - obejmująca 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, 

b) strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości:Anielin, Bałtów, Borysów, 
Chrząchów, Chrząchówek, Dąbrówka, Dobrosławów, Gołąb, Janowice, Janowiec, Jeziorszczyzna, 
Leokadiów, Łęka, Kajetanów, Kazimierz Dolny, Kowala, Nasiłów, Oblasy, Okale, Opatkowice, 
Pachnowola, Pająków, Piskorów, Polesie, Pożóg, Pulki, Sielce, Skowieszyn, Smogorzów, Sosnów, 
Stanisławów, Tomaszów, Trzcianki, Wojszyn, Wola Osińska, Zagrody, Zarzecze, Żyrzyn, 

c) strefa podmiejska III – obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Bronisławka, Brześce, 
Ignaców, Kolonia Brześce, Kotliny, Niebrzegów.

2. Granicę pomiędzy strefą miejską a strefą podmiejską stanowi granica administracyjna gminy Miasto Puławy 
a przystankami granicznymi są: 

- przystanek Włostowicka -Wyciąg 

- przystanek Lubelska - Wiadukt 

- przystanek Piłsudskiego Kościół na górce, przystanek Piłsudskiego Centrum – dla linii komunikacyjnych, 
których trasy są położone po lewej stronie Wisły 

- przystanek Żyrzyńska/Jaroszyńskiego 

- przystanek Dęblińska - Las

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