
Zakres 
uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej 

MZK – Puławy Sp. z o. o. obowiązujący od 1 sierpnia 2022 r. 

I.UPRAWNIENIA GMINNE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW – na podstawie Uchwały Rady Miasta Puławy
Nr XLVII/435/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

1. Dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat – obowiązuje w całej sieci
2. Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 16 roku życia
– obowiązuje w całej sieci

3. Opiekun* dzieci i młodzieży wymienionej w p.2 w czasie przejazdu lub podróżujący po nie, albo po ich odwiezieniu do
szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia – obowiązuje w całej sieci
4. Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, bez względu
na orzeczony stopień niepełnosprawności – obowiązuje w całej sieci.
5. Opiekun*młodzieży wymienionej w p.4 z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności – obowiązuje w całej sieci

6. Osoby ociemniałe i niewidome – obowiązuje w gm. Miasto Puławy, Janowiec, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn, Ryki
7. Podróżujący opiekunowie* w bezpośrednim sąsiedztwie osób ociemniałych i niewidomych – obowiązuje w gm. Miasto
Puławy, Janowiec, Puławy, Ryki
8. Osoby, które ukończyły 70 lat - obowiązuje w gm. Miasto Puławy
9. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna
I grupa inwalidzka) - obowiązuje w gm. Miasto Puławy
10. Podróżujący opiekunowie* w bezpośrednim sąsiedztwie osób wymienionych w p. 9 – obowiązuje w gm. Miasto Puławy
11. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – obowiązuje w całej sieci
12. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
– obowiązuje w gm. Miasto Puławy

II.UPRAWNIENIA GMINNE DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW – na podstawie Uchwały Rady Miasta Puławy
Nr XLVII/435/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

1. Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia szkoły podstawowej,
ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia –
obowiązuje w całej sieci
2. Emeryci i renciści - obowiązuje w gm. Miasto Puławy, Janowiec, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn, Kazimierz Dolny,
Ryki
3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji [I grupa]
– obowiązuje w gm. Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Miasto Dęblin, Puławy, Żyrzyn, Ryki

4. Podróżujący opiekunowie* w bezpośrednim sąsiedztwie osób wymienionych w p. 4 - obowiązuje w gm. Miasto Dęblin
5. Osoby, które ukończyły 70 lat - obowiązuje w gm. Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn, Ryki,
Miasto Dęblin
6. Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu „Duża Puławska Rodzina” – obowiązuje w gm. Miasto Puławy

7. Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+” – obowiązuje w gm.
Puławy

III.UPRAWNIENIA USTAWOWE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW - na podstawie przepisów szczególnych
- obowiązują w całej sieci

1. Posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi
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
4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem

IV.UPRAWNIENIA USTAWOWE DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW – na podstawie przepisów szczególnych
– obowiązują w całej sieci

1. Studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów

2. Kombatanci i inne osoby uprawnione
3. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem
w działaniach poza granicami państwa

*Opiekunem może być osoba, która ukończyła 14 lat, wskazana zostanie przez osobę uprawnioną, podróżuje w jej
bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nią opiekę podczas podróży.

 
 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH  

 
z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt  

i rzeczy oraz wysokość opłaty manipulacyjnej. Obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r. 
 
 

Tytuł opłaty dodatkowej Wysokość 
zł 

I. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu [biletu] przewozu 276,00 
• w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najpóźniej 

w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty 
obniża się o 50% do kwoty  

138,00 

• w przypadku dostarczenia kontrolującemu biletu elektronicznego okresowego 
imiennego z datą ważności sprzed dnia kontroli w ciągu 7 dni od daty 
wystawienia wezwania do zapłaty, opłatę dodatkową umarza się a pasażer 
ponosi koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości  

 
10,00 

II. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego 
uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 184,00 

• w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najpóźniej 
w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty 
obniża się o 50% do kwoty 

92,00 

• w przypadku dostarczenia kontrolującemu dokumentu uprawniającego do 
ulgowego lub bezpłatnego przejazdu z datą ważności sprzed dnia kontroli  
w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, opłatę dodatkową 
umarza się a pasażer ponosi koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 

 
 

10,00 
III. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt [bagażu] 

bez odpowiedniego dokumentu przewozu [biletu] 92,00 
• w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najpóźniej  

w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty 
obniża się o 50% do kwoty 

46,00 

IV. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany 
trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 690,00 

• w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najpóźniej  
w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty 
obniża się o 50% do kwoty 

345,00 
 
Podstawa prawna:  
Uchwała Rady Miasta Puławy Nr XL/375/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. i Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Puławy nr A/120/2022 z dnia 8 lipca 2022 r.  

 

 

Rodzaj biletu

Strefa

Strefa A Strefa B Strefa C Strefa D Strefa G

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

3,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 3,60 zł

1,80 zł 2,30 zł 2,80 zł 1,80 zł

3,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 3,60 zł

1,80 zł 2,30 zł 2,80 zł 1,80 zł

3,00zł x liczba osób 4,00zł x liczba osób 5,00zł x liczba osób 3,00zł x liczba osób 

1,50zł x liczba osób 2,00zł x liczba osób 2,50zł x liczba osób 1,50zł x liczba osób 

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

normalny 3,80 zł 4,80 zł 5,80 zł 3,60 zł 3,80 zł

ulgowy 1,90 zł 2,40 zł 2,90 zł 1,80 zł 1,90 zł

1-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 100,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 90,00 zł 100,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 50,00 zł 60,00 zł 75,00 zł 45,00 zł 50,00 zł

2-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 180,00 zł 220,00 zł 280,00 zł 160,00 zł 180,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 90,00 zł 110,00 zł 140,00 zł 80,00 zł 90,00 zł

130,00 zł 150,00 zł 180,00 zł 120,00 zł 130,00 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

3,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 3,60 zł* 3,60 zł

CENNIK OPŁAT        
 za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w Puławach obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022r. 

 wg 

cen brutto

BILET PAPIEROWY zakupiony w 
stacjonarnym punkcie 

• bilet przesiadkowy normalny

• bilet przesiadkowy  ulgowy

BILET ELEKTRONICZNY  na e-karcie, 
zakupiony przy użyciu aplikacji mobilnej lub 

karty płatniczej (bankowej)

• bilet jednoprzejazdowy normalny

• bilet jednoprzejazdowy ulgowy

BILET PAPIEROWY GRUPOWY dostępny 
jedynie przy użyciu aplikacji mobilnej lub 

automacie biletowym 

• bilet grupowy normalny od 4 do 10 osób

• bilet grupowy ulgowy od 4 do 10 osób

BILET PAPIEROWY CZASOWY zakupiony 
u kierowcy

BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY 
IMIENNY na e-karcie 

BILET ELEKTRONICZNY NA 
OKAZICIELA na e-karcie

1-miesięczny na wszystkie linie

Bilet 24h dostępny jedynie przy użyciu 
aplikacji mobilnej lub karty płatniczej 

BILET PAPIEROWY lub  ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie ZA 
PRZEWÓZ BAGAŻU*

*Zakupiony wyłącznie bezpośrednio u kierującego pojazdem w strefie D zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20cm (dopuszcza się nieznacznego przekroczenia 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 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
W przypadku przesiadania się do innych autobusów lub kontynuowania podróżowania z przerwami, w czasie określonym na bilecie, rejestracji pojazdu należy dokonać tylko w pierwszym pojeździe. Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub 
uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.
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.
5. strefa G – Przejazd wyłącznie w gminach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Gmina Puławy, Gmina Końskowola, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Janowiec, Gmina Żyrzyn, Gmina Kurów) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne 
gminy Miasto Puławy (strefa A).
Zmiana strefy przewozowej następuje w momencie przekroczenia granicy administracyjnych danej gminy.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Puławy Nr XLVII/435/22  z dnia 29 czerwca  2022 r. 
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
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.

Rodzaj biletu

Strefa

Strefa A Strefa B Strefa C Strefa D Strefa G

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

3,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 3,60 zł

1,80 zł 2,30 zł 2,80 zł 1,80 zł

3,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 3,60 zł

1,80 zł 2,30 zł 2,80 zł 1,80 zł

3,00zł x liczba osób 4,00zł x liczba osób 5,00zł x liczba osób 3,00zł x liczba osób 

1,50zł x liczba osób 2,00zł x liczba osób 2,50zł x liczba osób 1,50zł x liczba osób 

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

normalny 3,80 zł 4,80 zł 5,80 zł 3,60 zł 3,80 zł

ulgowy 1,90 zł 2,40 zł 2,90 zł 1,80 zł 1,90 zł

1-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 100,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 90,00 zł 100,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 50,00 zł 60,00 zł 75,00 zł 45,00 zł 50,00 zł

2-miesięczny

• normalny na wszystkie linie 180,00 zł 220,00 zł 280,00 zł 160,00 zł 180,00 zł

• ulgowy na wszystkie linie 90,00 zł 110,00 zł 140,00 zł 80,00 zł 90,00 zł

130,00 zł 150,00 zł 180,00 zł 120,00 zł 130,00 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

3,60 zł 4,60 zł 5,60 zł 3,60 zł* 3,60 zł

CENNIK OPŁAT        
 za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w Puławach obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022r. 

 wg 

cen brutto

BILET PAPIEROWY zakupiony w 
stacjonarnym punkcie 

• bilet przesiadkowy normalny

• bilet przesiadkowy  ulgowy

BILET ELEKTRONICZNY  na e-karcie, 
zakupiony przy użyciu aplikacji mobilnej lub 

karty płatniczej (bankowej)

• bilet jednoprzejazdowy normalny

• bilet jednoprzejazdowy ulgowy

BILET PAPIEROWY GRUPOWY dostępny 
jedynie przy użyciu aplikacji mobilnej lub 

automacie biletowym 

• bilet grupowy normalny od 4 do 10 osób

• bilet grupowy ulgowy od 4 do 10 osób

BILET PAPIEROWY CZASOWY zakupiony 
u kierowcy

BILET  ELEKTRONICZNY OKRESOWY 
IMIENNY na e-karcie 

BILET ELEKTRONICZNY NA 
OKAZICIELA na e-karcie

1-miesięczny na wszystkie linie

Bilet 24h dostępny jedynie przy użyciu 
aplikacji mobilnej lub karty płatniczej 

BILET PAPIEROWY lub  ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na e-karcie ZA 
PRZEWÓZ BAGAŻU*

*Zakupiony wyłącznie bezpośrednio u kierującego pojazdem w strefie D zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20cm (dopuszcza się nieznacznego przekroczenia 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 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
W przypadku przesiadania się do innych autobusów lub kontynuowania podróżowania z przerwami, w czasie określonym na bilecie, rejestracji pojazdu należy dokonać tylko w pierwszym pojeździe. Korzystając z e-karty z kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub 
uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.
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.
5. strefa G – Przejazd wyłącznie w gminach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Gmina Puławy, Gmina Końskowola, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Janowiec, Gmina Żyrzyn, Gmina Kurów) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne 
gminy Miasto Puławy (strefa A).
Zmiana strefy przewozowej następuje w momencie przekroczenia granicy administracyjnych danej gminy.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Puławy Nr XLVII/435/22  z dnia 29 czerwca  2022 r. 
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
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.

Cennik opłat
za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w puławach obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022 r.

wg cen brutto

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Puławy Nr XLVII/435/22  z dnia 29 czerwca  2022 r. 
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
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.

MZk puławy
Miejski Zakład komunikacji - puławy Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 2a, 24-100 puławy
mzk@mzk.pulawy.pl
www. mzk.pulawy.pl

sekretariat - tel./fax 81 886 80 00
dyspozytor tel. 81 886 87 53

ZakreS
uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób 

środkami komunikacji miejskiej MZK – Puławy Sp. z o. o. obowiązujący od 1 sierpnia 2022 r.

WySokość opłat DoDatkoWyCh
z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt 

i rzeczy oraz wysokość opłaty manipulacyjnej. Obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

Zmieniamy się dla WAS !

Zmieniamy się dla WAS !


