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Założenia dla projektu nowych cen biletów oraz opłat 

dodatkowych i manipulacyjnej 

 
1. Ustala się następujące papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe:  

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

1m/20min 

przejazd jednorazowy w granicach jednego 

miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu 

skasowania (z możliwością przesiadek) 

4,00 zł 2,00 zł 

2m/40min 

przejazd jednorazowy w granicach dwóch 

sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut 

od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) 

5,00 zł 2,50 zł 

Sieć/90min 

przejazd jednorazowy w granicach trzech  

i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od 

momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) 

6,00 zł 3,00 zł 

2. Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/ 

krótkookresowych:  

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

1m/20min 

przejazd jednorazowy w granicach jednego 

miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu 

skasowania (z możliwością przesiadek) 

3,60 zł 1,80 zł 

2m/40min 

przejazd jednorazowy w granicach dwóch 

sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut 

od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) 

4,40 zł 2,20 zł 

Sieć/90min 

przejazd jednorazowy w granicach trzech  

i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od 

momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) 

5,40 zł 2,70 zł 
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3. Ustala się następujące opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy 

odległościowej:  

Odległość w kilometrach 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

do 1,0 km 1,80 zł 0,90 zł 

powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,40 zł 1,20 zł 

powyżej 2,0 km do 5,0 km 2,80 zł 1,40 zł 

powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,40 zł 1,70 zł 

powyżej 9,0 km do 14,0 km 3,90 zł 1,95 zł 

powyżej 14,0 km do 20,0 km 4,30 zł 2,15 zł 

powyżej 20,0 km 5,00 zł 2,50 zł 

4. Ustala się następujące bilety średniookresowe:  

Symbol Rodzaj biletu  
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Dzienny 

bilet ważny od momentu aktywacji do godziny 

23:59 tego samego dnia.  

Dodatkowo bilet uprawnia do zabrania 

w podróż komunikacją zbiorową ZTM, 

w ramach obowiązywania biletu, jednej 

dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz 

inne dni ustawowo wolne od pracy 

11 zł 5,50 zł 

24h  
bilet ważny 24 godziny od momentu 

skasowania/aktywacji  
15 zł 7,50 zł 

5. Ustala się następujący elektroniczny bilet długookresowy: 

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

7-dniowy 
bilet ważny 7 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 
50 zł 25 zł  
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6. Ustala się następujące elektroniczne bilety długookresowe imienne: 

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Miasto 30 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego 

miasta (gminy). Bilet ważny 30 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 

99 zł 49,50 zł 

2 Miasta 30 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych 

miast (gmin). Bilet ważny 30 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 

139 zł 69,50 zł 

Sieć 30 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.  

Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

159 zł 79,50 zł 

Miasto 90 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego 

miasta (gminy). Bilet ważny 90 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 

260 zł 130 zł 

2 Miasta 90 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych 

miast (gmin). Bilet ważny 90 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 

359 zł 179,50 zł 

Sieć 90 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.  

Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

399 zł 199,50 zł 

Sieć 120 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.  

Bilet ważny 120 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

480 zł 240 zł 
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7. Ustala się następującą cenę promocyjną elektronicznego biletu długookresowego imiennego:  

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Sieć 180 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi oraz 

trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet 

ważny 180 dni od daty wybranej podczas zakupu. 

Bilet dostępny w sprzedaży do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

550 zł 275 zł 

8. Ustala się następujący elektroniczny bilet długookresowy na okaziciela: 

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Sieć 30 

Okaziciel 

bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 
190 zł 95 zł 

9. Ustala się następujące elektroniczne bilety wieloprzejazdowe: 

Symbol Rodzaj biletu 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

W-20 
upoważnia do dwudziestu przejazdów przez  

180 dni od daty wybranej podczas zakupu 
60 zł 30 zł 

W-40 
upoważnia do czterdziestu przejazdów przez  

180 dni od daty wybranej podczas zakupu 
110 zł 55 zł 

W-80 
upoważnia do osiemdziesięciu przejazdów przez 

180 dni od daty wybranej podczas zakupu 
200 zł 100 zł 

10. Ustala się następujący bilet „Grupowy dla 5 osób”: 

Symbol Rodzaj biletu  
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Grupowy  

dla 5 osób 

upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy 

maksymalnie pięciorga osób, na terenie trzech  

i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od 

momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) 

11 zł 5,50 zł 
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11. Ustala się elektroniczny bilet długookresowy roczny: 

Symbol Rodzaj biletu Cena biletu 

R1 

bilet jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów 

świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM. Bilet jest 

ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku 

260 zł 

 
12. Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna: 

Lp. Rodzaj opłaty dodatkowej 
Wysokość 

opłaty 

1 

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach 

określonych w wierszu 2) i 3) 

200 zł 

2 

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia 

wezwania do zapłaty 

155 zł 

3 
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli 
120 zł 

4 

opłata dodatkowa za naruszenie przepisów określonych w „Regulaminie 

przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

ZTM” lub w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu 

w przypadku określonym w wierszu 5) i 6) 

100 zł 

5 

opłata dodatkowa za naruszenie przepisów określonych w „Regulaminie 

przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

ZTM” lub w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty 

wystawienia wezwania do zapłaty 

85 zł 

6 

opłata dodatkowa za naruszenie przepisów określonych w „Regulaminie 

przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

ZTM” lub w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu 

kontroli 

75 zł 

7 
opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,  

zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu 
400 zł 

8 
opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie  

§ 8 ust. 7 
20 zł 
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