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CENY BILETÓW I INNE OPŁATY  

 
obowiązujące od 1 luty 2023 r.  

 
za korzystanie z usług przewozowych osób środkami transportu zbiorowego 

organizowanego przez  Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 
 
 

I. Ceny biletów i inne opłaty za korzystanie z usług przewozowych 
 

 

Rodzaj biletu 

Cena biletu 

jednorazowego 

 

Cena biletu 

miesięcznego 

 

Bilet  na terenie jednej  gminy 3,00 90,00 

Bilet międzygminny pow. dwóch stref w ramach jednej 

linii bez M. Rzeszowa 
4,00 100,00 

Bilet  jednorazowy strefa 0 0,00  

Bilet - strefa I 4,00 100,00 

Bilet - strefa II 4,50 125,00 

Bilet - strefa  III 5,00 140,00 

Bilet - strefa IV 5,50 155,00 

Bilet - strefa V 6,00 170,00 

Bilet - strefa VI 6,50 186,00 

Bilet - strefa VII 7,00 200,00 

Bilet - strefa VIII 7,50 217,00 

Bilet - strefa IX 8,00 233,00 

Bilet - strefa X 8,50 248,00 

Bilet - strefa  XI 9,00 265,00 

Bilet - strefa XII 9,50 280,00 

Bilet -  strefa XIII 10,00 295,00 

Bilet - strefa XIV 10,50 325,00 

Bilet - strefa  XV 11,50 350,00 

Bilet - strefa  XVI 12,50 380,00 

Rodzaj biletu 

 

Cena biletu 

 

 

Bilet socjalny jednoprzejazdowy  

 
1,50 

 

Bilet socjalny  – roczny (ważny na 365 dni)   

( Honorowi dawcy krwi  i przeszczepu)  

 

55,00 

 

Bilet socjalny – okresowy 

 (ważny maksymalnie przez 365 dni) 
15,00 

 

Bilet samorządowy gminny (ważny na 365 dni) 

 (dzieci i młodzież ucząca  się  do 26 lat) 
70,00 

 

Bilet samorządowy dla osób powyżej 70 roku życia 

 (ważny przez okres 365 dni) 

 

20,00 

 

Opłata za przewóz bagażu i zwierząt 3,00  
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II. Przepisy szczególne dotyczące nabywania biletów.  

 

1. Na bilet elektroniczny składa się EM–Karta z zapisanymi danymi biletu wraz z paragonem 

fiskalnym. 

2. W przypadku utraty biletu należy zgłosić się do  kas Operatora: 

1) w miejsce utraconego paragonu na podstawie EM–Karty wydawane jest zaświadczenie 

potwierdzające zakup biletu; 

2) w miejsce utraconej EM–Karty na podstawie paragonu wydawana jest nowa EM–Karta, na 

której dokonuje się ponownego zapisu biletu. 

3. Pierwsza EM-Karta do biletu elektronicznego wydawana jest bezpłatnie. W przypadku 

uszkodzenia EM–Karty z winy pasażera lub jej utraty za wydanie nowej EM–Karty pobiera się 

opłatę w wysokości 20 zł. 

4. Cena biletu wieloprzejazdowego jest równa wielokrotności biletu jednoprzejazdowego, 

z rabatem w wysokości 10%. 

 
III. OPŁATA DODATKOWA  
 

Lp. POWÓD NAŁOŻENIA 
OPŁATY DODATKOWEJ 

OPŁATA DODATKOWA 

1. 
przejazd pasażera bez odpowiedniego 

dokumentu przewozu 

150,00 zł 
(50 - krotność ceny najtańszego biletu 

jednoprzejazdowego normalnego) 

2. 
przejazd pasażera bez ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego 
albo ulgowego przejazdu 

120,00 zł 
(40 - krotność ceny najtańszego biletu 

jednoprzejazdowego normalnego) 

3. 
naruszenie przepisów o przewozie 

rzeczy i zwierząt 

60,00 zł 
(20 - krotność ceny najtańszego biletu 

jednoprzejazdowego normalnego) 

4. 
spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy 

środka transportowego 
bez uzasadnionej przyczyny 

450,00 zł 
(150 - krotność ceny najtańszego biletu 

jednoprzejazdowego normalnego) 

 
1. Wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 1-3 obniża się o 30% w przypadku uiszczenia 

opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.  

2. Zwrot pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenie naliczonej 

należności za przewóz i opłaty dodatkowej może nastąpić w przypadku przedłożenia 

nieokazanego w czasie kontroli (nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu):  

1) ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą; 

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego 

przejazdu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wynoszącej 10,00 zł. 

 

 

  


