
                                                                          Załącznik  Nr 1  

do Uchwały Nr XXVI/257/2016                                                                             

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

                                          z dnia 31 marca 2016 r. 

 

 

Rodzaje i ceny biletów komunikacji publicznego transportu zbiorowego 

 

 

I. Cennik biletów jednorazowych 

 
L.p. Rodzaj biletu Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

1. Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej 

(strefa M) na liniach dziennych 

2,40 zł 1,40 zł 

2. Jednorazowy ulgowy ustawowy za przejazd tylko w granicach 

strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych 

x 

 

1,20 zł 

3. Jednorazowy na liniach nocnych 3,40 zł x 

4. Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I  

lub strefy I i II 

3,40 zł 2,30 zł 

5. Jednorazowy ulgowy ustawowy  za przejazd dwóch stref opłat tj. 

strefy M i strefy I lub strefy I i II 

x 1,70 zł 

6. Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II 3,80 zł 2,90 zł 

7. Jednorazowy ulgowy ustawowy za przejazd trzech stref opłat tj.: 

M, I i II 

x 1,90 zł 

8. Karnet 6 – przejazdowy na terenie strefy opłat M 12,00 zł 7,00 zł 

9. Karnet 10 – przejazdowy na terenie strefy opłat M 19,20 zł 11,20 zł 

 

 

II. Cennik biletów zakupionych u kierowcy w autobusie 

 
L.p. Rodzaj biletu Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

1. Jednorazowy specjalny za przejazd tylko w granicach strefy opłat 

miejskiej (strefa M) na liniach dziennych 

3,00 zł 2,00 zł 

2. Jednorazowy specjalny, ulgowy ustawowy za przejazd tylko w 

granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych 

x 1,50 zł 

3. Jednorazowy specjalny  na liniach nocnych 5,00 zł x 

4. Jednorazowy specjalny za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i 

strefy I lub strefy I i II 

3,50 zł 2,50 zł 

5. Jednorazowy specjalny, ulgowy ustawowy  za przejazd dwóch stref 

opłat tj. strefy M i strefy I lub strefy I i II 

x 1,75 

6. Jednorazowy specjalny za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II 4,00 zł 3,00 zł 

7. Jednorazowy specjalny, ulgowy ustawowy za przejazd trzech stref 

opłat tj.: M, I i II 

x 2,00 zł 

 
 

 

 

 

 

 



 

III. Cennik biletów okresowych 

 
L.p. Rodzaj biletu  Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

1. Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych  

15 dni 

50,00 zł 31,00 zł 

2. Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych  

30 dni 

79,00 zł 45,00 zł 

3. Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych  

90 dni 

192,00 zł 108,00 zł 

4. Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni 72,00 zł 43,00 zł 

5. Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni 120,00 zł 73,00 zł 

6. Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni 130,00 zł 80,00 zł 

7. Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych  

30 dniowy 

x 30,00 zł 

8. Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 30 dniowy 

x 55,00 zł 

9. Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez 

kolejnych 30 dni 

90,00 zł 56,00 zł 

 

Podane ceny zawierają należny podatek od towarów i usług. 

 


