
wg cen brutto

Strefa A Strefa B Strefa C Strefa D Strefa G

ważny przez: ….. od momentu skasowania 30 minut 60 minut 75 minut 30 minut

• bilet przesiadkowy lub jednoprzejazdowy ulgowy      1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 1,50 zł

• bilet przesiadkowy lub jednoprzejazdowy ulgowy 1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 1,50 zł
 

ważny przez: ….. od momentu skasowania 35 minut 65 minut 80 minut 30 minut 35 minut

• bilet przesiadkowy lub jednoprzejazdowy normalny   3,20 zł 4,20 zł 5,20 zł 3,00 zł* 3,20 zł

• bilet przesiadkowy lub jednoprzejazdowy ulgowy      1,60 zł 2,10 zł 2,60 zł 1,50 zł* 1,60 zł

1-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 80,00 zł 100,00 zł 126,00 zł 80,00 zł 80,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 40,00 zł 50,00 zł 63,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

2-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 156,00 zł 196,00 zł 248,00 zł 156,00 zł 156,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 78,00 zł 98,00 zł 124,00 zł 78,00 zł 78,00 zł

Normalny 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

Ulgowy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 3,00 zł* 3,00 zł

*Zakupiony wyłącznie bezpośrednio u kierującego pojazdem w strefie D

 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,

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

Określenie stref przewozowych [zasięg]:

1. strefa A – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Miasta Puławy.

2. strefa B – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą gmin.

3. strefa C – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.

4. strefa D – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Miasta Dęblin.

Zmiana strefy przewozowej następuje w momencie przekroczenia granicy administracyjnej danej gminy.

         Podstawa prawna: Nr XL/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Miasta Puławy

Kasa biletowa czynna w dni robocze w godz. 8.00 -14.00, w pierwszy i dwa ostatnie dni robocze miesiąca w godz. 8.00 –16.00.

BILET ELEKTRONICZNY  na e-karcie lub 

zakupion przy użyciu aplikacji mobilnej lub 

karty płatniczej (bankowej)

1,90zł x liczba osób 

BILET PAPIEROWY  zakupiony u kierowcy  

autobusu 

BILET  GRUPOWY dostępny jedynie przy 

użyciu aplikacji mobilnej lub automacie 

biletowym 

BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY 

IMIENNY na e-karcie 

1,40zł x liczba osób 

 CENNIK OPŁAT                                                            

za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w Puławach obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022r.  

1,40zł x liczba osób 

5,00 zł

• bilet przesiadkowy lub jednoprzejazdowy 

normalny   
3,00 zł 4,00 zł 5,00 złBILET PAPIEROWY zakupiony  w 

stacjonarnym punkcie sprzedaży 
3,00 zł

2,40zł x liczba osób 

Rodzaj biletu

3,00 zł

Strefa

W przypadku przesiadania się do innych autobusów lub kontynuowania podróżowania z przerwami, w czasie określonym na bilecie, rejestracji przejazdu należy dokonać tylko w pierwszym pojeździe. Korzystając z e-karty z 

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

5. strefa G – Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin, z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne gminy Miasto Puławy (strefa A).

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.

3,00 zł

2,80zł x liczba osób 

• bilet przesiadkowy lub jednoprzejazdowy 

normalny
4,00 zł

• bilet grupowy ulgowy od 4 do 10 osób 

• bilet grupowy normalny od 4 do 10 osób 2,80zł x liczba osób 3,80zł x liczba osób 4,80 zł x liczba osób 

BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY na e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU     

Zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20cm (dopuszcza się 

nieznaczne przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy 

wymiarów (wysokość, szerokość, wysokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz 

wózek inwalidzki, z którego podczas przejazdu korzysta osoba niepełnosprawna.

Bilet 24h dostępny jedynie przy użyciu 

aplikacji mobilnej lub karty płatniczej 


