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UCHWAŁA NR IV/51/19
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami
komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.
w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.), art. 50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,poz. 827 z późn. zm.), Rada
Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego–
komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy oraz gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, wykonywanej przez Miejski
Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się zasady korzystania z biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka z o.o.
w Puławach na terenie gminy Miasto Puławy oraz gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w strefie miejskiej,
w granicach administracyjnych gminy Miasto Puławy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej miedzy strefą miejską i strefą
podmiejską I, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską II, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską III, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską IV, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską V, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską VI, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w strefie podmiejskiej IV,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w strefie podmiejskiej I, II,
III, V i VI, między strefą podmiejską I i II, II i III, III i IV, IV i V, V i VI, strefą podmiejską I i III, II i IV, III
i V,IV i VI, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się ceny za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą podmiejską
I i IV, I i V, I i VI, II i V, II i VI, III i VI, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–2–

Poz. 1167

§ 13. Ustala się uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych środkami komunikacji
miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy w jej granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi
gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze,
wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach, zgodnie
z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIII/509/18 Rady Miasta Puławy
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.
w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej
na terenie gminy Miasto Puławy oraz gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie
w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, wykonywanej przez Miejski Zakład
Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. w Puławach
1.Określa się dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej
realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach strefy przewozowe:
1)Strefa miejska - obejmująca swoim zasięgiem przystanki na obszarze gminy Miasto Puławy w jej
granicach administracyjnych;
2)Strefa podmiejska - obejmująca swoim zasięgiem przystanki na terenie Gmin, które zawarły
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze z podziałem na:
a)strefa podmiejska I - obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Bronowice, Bochotnica,
Jaroszyn, Klikawa, Kolonia Góra Puławska, Końskowola, Góra Puławska, Młynki, Opoka, Osiny, Parchatka,
Rudy, Sadłowice, Stara Wieś, Witowice, Wólka Gołębska, Wronów,
b)strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Anielin, Bałtów,
Borysów, Chrząchów, Chrząchówek, Dąbrówka, Dobrosławów, Gołąb, Janowice, Janowiec, Jeziorszczyzna,
Las Stocki, Leokadiów, Łęka, Kajetanów, Kazimierz Dolny, Kowala, Nasiłów, Oblasy, Okale, Opatkowice,
Pachnowola, Pająków, Piskorów, Polesie, Stary Pożóg, Nowy Pożóg, Pulki, Sielce, Skowieszyn,
Skowieszynek, Smogorzów, Sosnów, Stanisławów, Stok, Tomaszów, Trzcianki, Wojszyn, Wola Osińska,
Wylągi, Zagrody, Zarzecze, Żerdź, Żyrzyn,
c)strefa podmiejska III – obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Bobrowniki, Borowa,
Borowina, Bronisławka, Brześce, Ignaców, Kolonia Brześce, Kotliny, Matygi, Niebrzegów,
d)strefa podmiejska IV – obejmująca swoim zasięgiem przystanki na obszarze gminy Miasto Dęblin w jej
granicach administracyjnych,
e)strefa podmiejska V – obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Skrudki, Wilczanka,
f)strefa podmiejska VI - obejmująca swoim zasięgiem przystanki w miejscowości: Baranów, Motoga,
Pogonów.
2.Granicę pomiędzy strefą miejską a strefą podmiejską stanowi granica administracyjna gminy Miasto
Puławy a przystankami granicznymi są:
1)przystanek Włostowicka –Wyciąg,
2)przystanek Lubelska – Wiadukt,
3)przystanek Piłsudskiego - Kościół na górce- dla linii komunikacyjnych, których trasy przebiegają przez
strefy położone po lewej stronie Wisły,
4)przystanek Piłsudskiego - Centrum – dla linii komunikacyjnych, których trasy przebiegają przez strefy
położone po lewej stronie Wisły,
5)przystanek Żyrzyńska/Jaroszyńskiego,
6)przystanek Dęblińska – Las.
3.Granice stref podmiejskich oznacza się tabliczką z napisem „granica strefy” wraz z oznaczeniem
cyfrowym strefy przewozowej, którą umieszcza się na przystanku komunikacyjnym.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Zasady korzystania z biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. w Puławach na
terenie gminy Miasto Puławy oraz gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie w sprawie
wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze
Przewozy osób środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy
Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich odbywają się na podstawie:
1.biletów papierowych jednorazowych,
2.biletów elektronicznych jednorazowych na e-karcie,
3.biletów jednorazowych zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego,
4.biletów jednorazowych zakupionych przy użyciu karty płatniczej (bankowej),
5.biletów papierowych czasowych,
6.biletów papierowych rodzinnych weekendowych,
7.biletów papierowych grupowych do 10 osób,
8.biletów elektronicznych okresowych imiennych na e-karcie,
9.biletów elektronicznych okresowych na okaziciela na e-karcie,
10.biletów elektronicznych imiennych, uprawniających do bezpłatnych przejazdów.
I.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH
1.W autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach ważne są bilety
papierowe z nadrukiem „MZK-Puławy” i zakupione w punktach sprzedaży objętych działalnością spółki.
2.Bilet papierowy jednorazowy uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od
przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego autobusu, w strefach
przewozowych zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.
3.Pasażer korzystający z biletu papierowego jednorazowego niezwłocznie po wejściu do autobusu ma
obowiązek skasować bilet w kasowniku zamontowanym wewnątrz autobusu – przed zajęciem miejsca,
sprawdzić czy znak skasowania jest czytelny i zachować bilet na czas podróży i kontroli.
4.Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów papierowych jednorazowych na jednym kursie autobusu,
tak by uzyskać obowiązującą w danej strefie przewozowej opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest
legitymowanie się skasowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie opłat.
5.Jeżeli pasażer posiada ważny bilet papierowy jednorazowy w jednej strefie przewozowej i zamierza
kontynuować jazdę do następnej strefy przewozowej, zobowiązany jest do skasowania biletu obowiązującego
w strefie przewozowej następnej najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego przed strefą
przewozową następną.
6.Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu papierowego jednorazowego innej osobie,
przekazany bilet nie stanowi dokumentu przewozu.
7.Nieokazanie biletu papierowego jednorazowego podczas kontroli biletowej wyklucza możliwość złożenia
reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez
odpowiedniego dokumentu przewozu.
II.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW ELEKTRONICZNYCH JEDNORAZOWYCH na ekarcie
1.Bilet elektroniczny jednorazowy na e-karcie uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie
maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, z możliwością jednokrotnej przesiadki w strefie
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miejskiej w ciągu 15 minut od wyjścia z pierwszego autobusu i wejścia do drugiego autobusu. Czas 15 minut
liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego autobusu.
Należy dokonać zarejestrowania wejścia i wyrejestrowania wyjścia zarówno w pierwszym jak i drugim
autobusie.
2.Korzystając z biletu elektronicznego jednorazowego na e-karcie należy w momencie wejścia do autobusu
zarejestrować swój przejazd, poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola kasownika w autobusie:
-przy wejściu w celu pobrania opłaty,
-przy wyjściu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty, a także możliwości
skorzystania z biletów promocyjnych,
-w przypadku niezarejestrowania wyjścia zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy autobusu.
3.W przypadku korzystania z biletu elektronicznego jednorazowego na jednej e-karcie można zarejestrować
przejazd dla maksymalnie trzech osób, przy użyciu opcji biletu normalnego i/lub opcji biletu ulgowego,
podczas podróży z tego samego przystanku w tym samym autobusie.
4.Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego
dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
III.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW
UŻYCIU TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JEDNORAZOWYCH

ZAKUPIONYCH

PRZY

1.Zakup biletów jednorazowych za pomocą telefonu komórkowego jest możliwy po zainstalowaniu przez
pasażera w telefonie komórkowym odpowiedniej aplikacji mobilnej dostarczonej przez operatora obsługującego
system sprzedaży biletów przez telefon.
2.Wykaz operatorów obsługujących system sprzedaży biletów przez telefon oraz szczegółowa instrukcja
procesu zakupu biletów jest zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy
Spółka z o.o. w Puławach (www.mzk.pulawy.pl).
3.Zakupu biletu należy dokonać niezwłocznie po wejściu do autobusu, poprzez uruchomienie pobranej
aplikacji, wybrania rodzaju biletu, postępowania zgodnie z instrukcją zakupu biletu podaną przez operatora
systemu obsługującego sprzedaż biletów.
4.Nieokazanie podczas kontroli biletowej ekranu aplikacji potwierdzającej zakup ważnego biletu wyklucza
możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany
jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
IV.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH ZAKUPIONYCH PRZY UŻYCIU
KARTY PŁATNICZEJ (BANKOWEJ)
1.Zakup biletów jednorazowych za pomocą karty płatniczej (bankowej) odbywa się bezpośrednio
w autobusie na linii komunikacyjnej w pierwszym kasowniku biletowym, położonym w bezpośrednim
sąsiedztwie stanowiska pracy kierowcy autobusu, oznaczonym piktogramem kart płatniczych.
2.Zakup biletów jednorazowych za pomocą karty płatniczej (bankowej) jest możliwy wyłącznie przy użyciu
karty płatniczej (bankowej) z funkcją zbliżeniową.
3.Korzystając z biletu zakupionego w autobusie z użyciem karty płatniczej (bankowej) należy w momencie
wejścia do autobusu opłacić swój przejazd w sposób następujący:
a)wybrać na ekranie kasownika opcję „płatność kartą bankową”,
b)po ukazaniu się kolejnego ekranu kasownika wybrać rodzaj i ilość biletów z użyciem przycisków
ekranowych „+”„-” , po wybraniu biletów należy wybrać funkcję „zapłać”,
c)po ukazaniu się kolejnego ekranu przedstawiającego ilość wybranych biletów i kwotę do zapłaty należy
zbliżyć kartę płatniczą do pola kasownika oznaczonego piktogramem kart płatniczych,
d)po pobraniu opłaty na ekranie kasownika ukaże się komunikat „transakcja zrealizowana”,
e)pojawienie się komunikatu „transakcja odrzucona” oznacza, że bilet nie został zakupiony za pomocą karty
płatniczej (bankowej).
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4.Procedura kontroli biletowej w przypadku zakupu biletu za pomocą karty płatniczej (bankowej) polega na
zbliżeniu karty płatniczej do czytnika kontrolerskiego, w celu potwierdzenia czy pasażer dokonał zakupu
odpowiedniego biletu.
5.Nieokazanie podczas kontroli biletowej karty płatniczej (bankowej) za pomocą której dokonano zakupu
biletu, wyklucza możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd
jest traktowany jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
V.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW PAPIEROWYCH CZASOWYCH
1. zakupionych w stacjonarnym automacie biletowym
a)Bilet papierowy czasowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów na dowolnych liniach komunikacyjnych
z możliwością przesiadania się do innych autobusów lub kontynuowanie podróżowania z przerwami, w czasie
określonym na bilecie, liczonym od momentu jego skasowania w autobusie niezwłocznie po wejściu do
pierwszego autobusu, w strefach przewozowych zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.
b)Bilet papierowy czasowy ważny jest tylko w dniu pierwszego skasowania biletu w autobusie na linii
komunikacyjnej, w trakcie skasowania biletu na bilecie przedstawiony jest czas kasowania (ostanie cztery pola
znaku kasacyjnego), od którego liczy się czas wykorzystania biletu. Przejazdy w kolejnych autobusach
nie wymagają kasowania biletu.
c)Czas wykorzystania biletu papierowego czasowego nie może przekroczyć czasu określonego na bilecie
liczonego od momentu skasowania biletu w pierwszym autobusie.
d)Nieokazanie biletu papierowego czasowego podczas kontroli biletowej wyklucza możliwość złożenia
reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez
odpowiedniego dokumentu przewozu.
2. zakupionych bezpośrednio w kasie rejestrującej u kierowcy autobusu na linii komunikacyjnej
a)Bilet papierowy czasowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów na dowolnych liniach komunikacyjnych
z możliwością przesiadania się do innych autobusów lub kontynuowanie podróżowania z przerwami, w czasie
określonym na bilecie, liczonym od momentu jego zakupu bezpośrednio u kierowcy w autobusie niezwłocznie
po wejściu do pierwszego autobusu, w strefach przewozowych zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.
b)Bilet papierowy czasowy ważny jest tylko w dniu zakupu biletu w autobusie na linii komunikacyjnej,
w trakcie zakupu na bilecie drukowana jest data i czas sprzedaży, od którego liczy się czas wykorzystania
biletu.
c)Zakupiony bilet czasowy nie podlega kasowaniu w autobusie po jego zakupie, również
w kolejnych autobusach nie wymagają jego kasowania.

przejazdy

d)Czas wykorzystania biletu papierowego czasowego nie może przekroczyć czasu określonego na bilecie
liczonego od momentu jego zakupu w pierwszym autobusie.
e)Nieokazanie biletu papierowego czasowego podczas kontroli biletowej wyklucza możliwość złożenie
reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez
odpowiedniego dokumentu przewozu.
VI.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW PAPIEROWYCH RODZINNYCH WEEKENDOWYCH
1.Z biletów papierowych rodzinnych weekendowych mogą korzystać rodzice lub opiekunowie (oboje lub
jedno) z co najmniej jednym własnym lub przysposobionym dzieckiem w wieku do 16 lat.
2.Bilet papierowy rodzinny weekendowy ważny jest tylko na jeden dzień, w dniu pierwszego zakupu biletu
w autobusie na linii komunikacyjnej bezpośrednio u kierowcy autobusu, w trakcie zakupu na bilecie
przedstawiona jest data sprzedaży.
3.Bilet papierowy rodzinny weekendowy ważny jest w sobotę, niedzielę lub święto.
4.Bilet papierowy rodzinny weekendowy uprawnia do podróżowania w czasie dnia z przerwami,
z przesiadaniem się na różnych liniach komunikacyjnych, w strefach przewozowych zgodnie z obowiązującą
tabelą opłat.
5.Zakupiony bilet papierowy rodzinny weekendowy nie podlega kasowaniu w autobusie po jego zakupie.
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6.Na rewersie biletu papierowego rodzinnego weekendowego należy wpisać w sposób trwały imię i nazwisko
osoby dorosłej (rodzica/opiekuna). Wpisanie imienia i nazwiska należy do obowiązków osoby dorosłej.
7. Bilet papierowy rodzinny weekendowy jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodziców
oraz dzieci (dziecka).
8.Nieokazanie biletu papierowego rodzinnego weekendowego podczas kontroli biletowej wyklucza
możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany
jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
VII.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW PAPIEROWYCH GRUPOWYCH
1.Z biletu papierowego grupowego mogą korzystać zorganizowane grupy turystów lub wycieczka.
2.Bilet papierowy grupowy ważny jest dla grupy liczącej do 10 osób.
3.Bilet papierowy grupowy ważny jest tylko podczas jednokrotnego przejazdu grupy w autobusie na linii
komunikacyjnej.
4.Bilet nabywa się bezpośrednio u kierowcy autobusu i nie podlega kasowaniu po zakupie.
5.Nieokazanie biletu papierowego grupowego podczas kontroli biletowej wyklucza możliwość złożenia
reklamacji z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez
odpowiedniego dokumentu przewozu.
VIII.ZASADY
KORZYSTANIA
IMIENNYCH na e-karcie

Z BILETÓW

ELEKTRONICZNYCH

OKRESOWYCH

1.Bilet okresowy imienny w formie biletu elektronicznego jest zapisywany na e-karcie.
2.E-karta służąca do korzystania z biletu elektronicznego okresowego imiennego zawiera nadruk z imieniem
i nazwiskiem posiadacza oraz zdjęciem posiadacza.
3.Bilet elektroniczny okresowy imienny uprawnia wskazaną na nim osobę do wielokrotnych przejazdów
w strefach przewozowych na jakie został zakupiony, w okresie jego ważności.
4.Bilet elektroniczny okresowy imienny ważny jest we wszystkie dni miesiąca kalendarzowego.
5.Bilet elektroniczny okresowy imienny ważny jest w obszarze całej strefy przewozowej, która jest
wyszczególniona na bilecie i odpowiada cenie biletu zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.
6.Bilety elektroniczny okresowy imienny wymaga każdorazowo po wejściu do autobusu zarejestrowania
przejazdu poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola kasownika w autobusie.
7.Bilety elektroniczny okresowy imienny
przejazdu autobusem.

stanowi dokument potwierdzający prawo do ulgi w czasie

8.Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego
dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
IX.ZASADY KORZYSTANIA
OKAZICIELA na e-karcie

Z BILETÓW

ELEKTRONICZNYCH

OKRESOWYCH

NA

1.Bilet okresowy na okaziciela w formie biletu elektronicznego jest zapisywany na e-karcie i jest
przeznaczony dla pasażerów nie posiadających prawa do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.
2.Bilet elektroniczny okresowy na okaziciela uprawnia do wielokrotnych przejazdów w strefach
przewozowych na jakie został zakupiony, w okresie jego ważności, z którego może korzystać każda osoba.
Bilet nie jest przypisany do konkretnej osoby.
3.Bilet elektroniczny okresowy na okaziciela zawiera numer nadawany w trakcie wydania biletu oraz zapis
z oznaczeniem strefy przewozowej.
4.Bilet elektroniczny okresowy na okaziciela ważny jest we wszystkie dni miesiąca kalendarzowego.
5.Bilet elektroniczny okresowy na okaziciela ważny jest w obszarze całej strefy przewozowej, która
wyszczególniona jest na bilecie i odpowiada cenie biletu zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.
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6.Bilet elektroniczny okresowy na okaziciela wymaga każdorazowo po wejściu do autobusu zarejestrowania
przejazdu poprzez zbliżenie biletu do wyznaczonego pola kasownika w autobusie.
7.Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego
dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
X.ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW ELEKTRONICZNYCH IMIENNYCH na e-karcie,
UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
1.Pasażer korzystający z biletu elektronicznego imiennego, uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, ma
obowiązek każdorazowo po wejściu do autobusu zarejestrować przejazd, poprzez zbliżenie biletu do
wyznaczonego pola kasownika w autobusie.
2.Brak zarejestrowania przejazdu wyklucza możliwość złożenia reklamacji z tytułu braku odpowiedniego
dokumentu przewozu a przejazd jest traktowany jako przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w strefie miejskiej, w granicach
administracyjnych gminy Miasto Puławy
Cena brutto (w tym podatek
Lp.

Rodzaj biletu

VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
2,40
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,20
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,50
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z
2.
autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
2,10
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,05
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,40
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
3.
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
4.
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 30-minutowy normalny
2,60
• bilet 30-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
1,30
• bilet 30-minutowy ulgowy – ulga gminna
1,70
5.
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
8,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
16,00
ulga
ustawowa
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób8,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
13,00
6.
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
a).
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
80,00
• ulgowy na wszystkie linie
40,00
b).
2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
157,00
• ulgowy na wszystkie linie
78,50
7.
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
a).
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
110,00
BILET
PAPIEROWY
lub
ELEKTRONICZNY
8.
2,40
JEDNORAZOWY na e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
1.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską I

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a).

b).

7.
a).
8.

Cena brutto (w tym
podatek VAT 8%)
(zł)
BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
2,50
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,25
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,60
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia
z autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
2,20
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,10
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,50
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 45-minutowy normalny
2,70
• bilet 45-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
1,35
• bilet 45-minutowy ulgowy - ulga gminna
1,80
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
9,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
18,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
9,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
14,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
82,00
• ulgowy na wszystkie linie
41,00
2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
161,00
• ulgowy na wszystkie linie
80,50
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
120,00
BILET PAPIEROWY lub ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na
2,50
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
Rodzaj biletu

*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 11 –

Poz. 1167

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską II

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a).

b).

7.
a).
8.

Rodzaj biletu

Cena brutto(w tym
podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
3,70
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,85
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
2,50
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia
z autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
3,40
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,70
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
2,30
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 60-minutowy normalny
3,80
• bilet 60-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
1,90
• bilet 60-minutowy ulgowy - ulga gminna
2,70
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
14,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
26,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
13,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
20,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
1-miesięczny
•normalny na wszystkie linie
128,00
•ulgowy na wszystkie linie
64,00
2-miesięczny
•normalny na wszystkie linie
253,00
•ulgowy na wszystkie linie
126,50
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
165,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na
2,50
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską III

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a).

b).

7.
a).
8.

Rodzaj biletu

Cena brutto (w tym
podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
3,90
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,95
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
2,60
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia
z autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
3,70
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,85
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
2,40
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 80-minutowy normalny
4,00
• bilet 80-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
2,00
• bilet 80-minutowy ulgowy - ulga gminna
2,80
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
16,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
29,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
14,50
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
22,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
134,00
• ulgowy na wszystkie linie
67,00
2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
264,00
• ulgowy na wszystkie linie
132,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
180,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na
2,50
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską IV

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a).

b).

7.
a).
8.

Rodzaj biletu

Cena brutto (w tym
podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
5,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
2,50
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
3,50
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia
z autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
4,60
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
2,30
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
3,20
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 90-minutowy normalny
5,20
• bilet 90-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
2,60
• bilet 90-minutowy ulgowy - ulga gminna
3,70
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
18,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
32,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
16,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
24,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
165,00
• ulgowy na wszystkie linie
82,50
2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
325,00
• ulgowy na wszystkie linie
162,50
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
220,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na
3,50
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 14 –

Poz. 1167

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską V

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a).

b).

7.
a).
8.

Rodzaj biletu

Cena brutto (w tym
podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
5,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
2,50
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
3,50
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia
z autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
4,60
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
2,30
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
3,20
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 90-minutowy normalny
5,20
• bilet 90-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
2,60
• bilet 90-minutowy ulgowy - ulga gminna
3,70
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
18,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
32,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
16,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
24,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
165,00
• ulgowy na wszystkie linie
82,50
2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
325,00
• ulgowy na wszystkie linie
162,50
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
220,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na
3,50
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą miejską i strefą
podmiejską VI

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a).

b).

7.
a).
8.

Rodzaj biletu

Cena brutto (w tym
podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
6,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
3,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
4,00
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia
z autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
5,60
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
2,80
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
3,70
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 100-minutowy normalny
6,30
• bilet 100-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
3,15
• bilet 100-minutowy ulgowy - ulga gminna
4,50
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
22,00
• bilet grupowy normalny do 10 osób
38,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
19,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
28,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
198,00
• ulgowy na wszystkie linie
99,00
2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
390,00
• ulgowy na wszystkie linie
195,00
BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
264,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY na
3,50
e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 16 –

Poz. 1167

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w strefie podmiejskiej IV
Cena brutto (w tym podatek
Lp.
1.

Rodzaj biletu

VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY zakupiony bezpośrednio u kierującego pojazdem
• bilet jednorazowy normalny
2,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,50
2. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
a). 1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
66,00
• ulgowy na wszystkie linie
33,00
b). 2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
130,00
• ulgowy na wszystkie linie
65,00
3. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
a). 1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
120,00
4. BILET PAPIEROWY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU zakupiony
2,00
bezpośrednio u kierującego pojazdem*
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej w strefie podmiejskiej I, II, III, V i VI,
między strefą podmiejską I i II, II i III, III i IV, IV i V, V i VI, strefą podmiejską I i III, II i IV, III i V, IV
i VI
Cena brutto (w tym
Lp.

Rodzaj biletu

podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
2,50
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,25
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,60
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z
2.
autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
2,20
ulga
ustawowa
• bilet jednorazowy ulgowy –
1,10
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,50
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
3.
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
BILET
PAPIEROWY
CZASOWY
4.
• bilet 50-minutowy normalny
2,70
• bilet 50-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
1,35
• bilet 50-minutowy ulgowy - ulga gminna
1,80
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
9,00
5. • bilet grupowy normalny do 10 osób
18,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
9,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
14,00
6. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
a). 1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
83,00
• ulgowy na wszystkie linie
41,50
b). 2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
164,00
• ulgowy na wszystkie linie
82,00
7. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
a). 1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
120,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY
8.
2,50
na e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU *
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
1.
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Tabela cen za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej między strefą podmiejską I i IV, I i V,
I i VI, II i V, II i VI, III i VI
Cena brutto (w tym
Lp.

Rodzaj biletu

podatek VAT 8%)
(zł)

BILET PAPIEROWY, ELEKTRONICZNY na e-karcie lub zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego lub karty płatniczej (bankowej)
• bilet jednorazowy normalny
3,50
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,75
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
2,30
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie w przypadku rejestracji wyjścia z
2.
autobusu oraz przy ostatnim doładowaniu e-karty kwotą 8 zł i większą
• bilet jednorazowy normalny
3,20
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,60
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
2,10
BILET ELEKTRONICZNY PROMOCYJNY na e-karcie dla krótkiego przejazdu
3.
nieprzekraczającego 2-ch przystanków z rejestracją wejścia i wyjścia z autobusu
• bilet jednorazowy normalny
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga ustawowa
1,00
• bilet jednorazowy ulgowy – ulga gminna
1,00
4. BILET PAPIEROWY CZASOWY
• bilet 70-minutowy normalny
3,70
• bilet 70-minutowy ulgowy – ulga ustawowa
1,85
• bilet 70-minutowy ulgowy - ulga gminna
2,50
BILET PAPIEROWY GRUPOWY
• bilet dzienny rodzinny weekendowy
12,00
5. • bilet grupowy normalny do 10 osób
24,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga ustawowa
12,00
• bilet grupowy ulgowy do 10 osób- ulga gminna
17,00
6. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY IMIENNY na e-karcie
a). 1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
112,00
• ulgowy na wszystkie linie
56,00
b). 2-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
220,00
• ulgowy na wszystkie linie
110,00
7. BILET ELEKTRONICZNY OKRESOWY NA OKAZICIELA na e-karcie
a). 1-miesięczny
• normalny na wszystkie linie
160,00
BILET PAPIEROWY LUB ELEKTRONICZNY JEDNORAZOWY
8.
2,50
na e-karcie ZA PRZEWÓZ BAGAŻU *
*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne
przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość,
szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki w obecności
osoby niepełnosprawnej
1.
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miasta Puławy
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych środkami komunikacji miejskiej na terenie
gminy Miasto Puławy w jej granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto
Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze,
wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach
I.UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH
Lp.
1.

Osoby uprawnione
do przejazdów
bezpłatnych
Dzieci w wieku do
lat 4

Zakres
obowiązywania

Podstawa uprawnienia/dokument
poświadczający uprawnienie

Na podstawie ustnego oświadczenie jednego z Na obszarze gminy:
rodziców/opiekuna lub dokumentu stwierdzającego
- Miasto Puławy
wiek dziecka.
-

2.

Dzieci
niepełnosprawne i
młodzież
niepełnosprawna z
orzeczoną
niepełnosprawnością,
do ukończenia 16 roku
życia

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego,
wydanego w oparciu o ważną legitymację
przedszkolną/szkolną dla ucznia ze stwierdzoną
niepełnosprawnością według wzoru określonego
przez właściwego ministra lub orzeczenie o
niepełnosprawności bądź legitymację osoby
niepełnosprawnej wydaną przez zespół ds.
orzekania o niepełnosprawności.

Na obszarze gminy:
-

3.

Opiekun dzieci
niepełnosprawnych i
młodzieży
niepełnosprawnej z
orzeczoną
niepełnosprawnością,
do ukończenia 16 roku
życia w czasie
przejazdu lub
podróżujący po nie,
albo po ich
odwiezieniu do szkoły,
zakładu opieki

Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

Miasto Puławy
Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego, Na obszarze gminy:
wydanego na rzecz dzieci i młodzieży z orzeczoną
- Miasto Puławy
niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia
- Janowiec
16 roku życia z adnotacją „opiekun”.
-

Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów
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zdrowotnej, ośrodka
rehabilitacji, innej
placówki szkolnej lub
ochrony zdrowia*
4.

Ucząca się młodzież
niepełnosprawna od
ukończenia 16 roku
życia, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku
życia, bez względu na
orzeczony stopień
niepełnosprawności

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego,
wydanego w oparciu o ważną legitymację szkolną
(studencką) według wzoru określonego przez
właściwego ministra wraz z orzeczeniem o
niepełnosprawności lub ważną legitymację dla
uczniów niepełnosprawnych według wzoru
określonego przez właściwego ministra.

Na obszarze gminy:
-

5.

Opiekun uczącej się
młodzieży
niepełnosprawnej od
ukończenia 16 roku
życia, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku
życia z orzeczonym
znacznym stopniem
niepełnosprawności*

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego,
wydanego na rzecz uczącej się młodzieży
niepełnosprawnej od ukończenia 16 roku życia, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia z
orzeczonym
znacznym
stopniem
niepełnosprawności z adnotacją „opiekun”.

Na obszarze gminy:
-

6.

7.

8.

Osoby ociemniałe i
niewidome

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego,
wydanego w oparciu o legitymację wydaną przez
Polski Związek Niewidomych lub wypisu z treści
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające
inwalidztwo wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem
umożliwiającym
stwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej.

Miasto Puławy
Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

Miasto Puławy
Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

Na obszarze gminy:
-

Miasto Puławy
Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Ryki
Baranów

Podróżujący opiekun
w bezpośrednim
sąsiedztwie osób
ociemniałych i
niewidomych *

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego Na obszarze gminy:
wydanego na rzecz osoby ociemniałej/niewidomej
- Miasto Puławy
z adnotacją „opiekun”.

Osoby, które
ukończyły 70 lat

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego, Na obszarze gminy
wydanego na podstawie dowodu osobistego lub Miasto Puławy
innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie
tożsamości i wieku osoby uprawnionej.

-

Janowiec
Puławy
Ryki
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9.

Osoby ze znacznym
stopniem
niepełnosprawności
lub całkowicie
niezdolnych do pracy i
samodzielnej
egzystencji (dawna I
grupa inwalidzka)

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego Na obszarze gminy
wydanego w oparciu o dokument ZUS lub Miasto Puławy.
dokument wydany przez właściwy zespół ds.
orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z
dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.

10.

Podróżujący opiekun
w bezpośrednim
sąsiedztwie osób ze
znacznym stopniem
niepełnosprawności
lub całkowicie
niezdolnymi do pracy i
samodzielnej
egzystencji (dawna I
grupa inwalidzka) *

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego Na obszarze gminy
wydanego na rzecz osoby ze znacznym stopniem Miasto Puławy.
niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnych do
pracy i samodzielnej egzystencji z adnotacją
„opiekun”.

11.

Zasłużeni Honorowi
Dawcy Krwi
posiadający odznakę
„Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi”

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego Na obszarze gminy:
wydanego w oparciu o dowód osobisty i
- Miasto Puławy
Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy
- Janowiec
Krwi.
-

12.

Osoby posiadające
status działacza
opozycji
antykomunistycznej
lub osoby
represjonowanej z
powodów
politycznych, w
rozumieniu ustawy z
dnia 20 marca 2015r. o
działaczach opozycji
antykomunistycznej
oraz osobach
represjonowanych z
powodów
politycznych

Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Baranów

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego, Na obszarze gminy
wydanego na podstawie dowodu osobistego oraz Miasto Puławy.
ważnej
legitymacji
działacza
opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z
powodów politycznych, wydanej przez Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

*Opiekunem może być osoba, która ukończyła 14 lat, wskazana zostanie przez uprawnioną osobę, podróżuje
w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży.
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II.UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
Lp.
1.

Osoby uprawnione do
przejazdów ulgowych
Dzieci w wieku od lat
4 do rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej

Podstawa uprawnienia/dokument
poświadczający uprawnienie

Zakres
obowiązywania

Na podstawie ustnego oświadczenia jednego z Na obszarze gminy:
rodziców/opiekuna
lub
dokumentu
- Miasto Puławy
stwierdzającego wiek dziecka.
-

2.

3.

Dzieci i młodzież w
okresie od rozpoczęcia
nauki w szkole
podstawowej do
ukończenia
gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej publicznej lub
niepublicznej o
uprawnieniach szkoły
publicznej, nie dłużej
niż do ukończenia 24
roku życia
Emeryci, renciści

Na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
Na obszarze gminy:
wydanej według wzoru określonego przez
- Miasto Puławy
właściwego ministra.
-

Na podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu
umożliwiającego
stwierdzenie
tożsamości pasażera oraz legitymacji emeryta,
rencisty.

Osoby ze znacznym
stopniem
niepełnosprawności lub
całkowicie niezdolne
do pracy i
samodzielnej
egzystencji (dawna I
grupa inwalidzka)

Na podstawie dokumentu ZUS lub dokumentu
wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o
stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem
osobistym
lub
innym
dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.

Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

Na obszarze gminy:
-

4.

Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

Miasto Puławy
Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Baranów

Na obszarze gminy:
-

Janowiec
Końskowola
Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
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-

Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

5.

Podróżujący opiekun w
bezpośrednim
sąsiedztwie osób ze
znacznym stopniem
niepełnosprawności lub
całkowicie
niezdolnymi do pracy i
samodzielnej
egzystencji (dawna I
grupa inwalidzka) *

Na podstawie wskazania przez osobę ze Na obszarze gminy
znacznym stopniem niepełnosprawności lub Miasto Dęblin.
całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej
egzystencji, sprawującą nad nim opiekę podczas
podróży.

6.

Osoby, które
ukończyły 70 lat

Na podstawie dowodu osobistego lub innego Na obszarze gminy:
dokumentu
umożliwiającego
stwierdzenie - Janowiec
tożsamości i wieku osoby uprawnionej.
- Końskowola
-

Kurów
Puławy
Żyrzyn
Kazimierz
Dolny
Ryki
Miasto Dęblin
Baranów

7.

Rodzice/opiekunowie
prawni lub faktyczni w
ramach programu
„Duża Puławska
Rodzina”

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego, Na obszarze gminy
wydanego na podstawie dowodu osobistego oraz Miasto Puławy.
posiadanej Karty Dużej Rodziny.

8.

Rodzice/opiekunowie
prawni lub faktyczni w
ramach programu
„Owocna Karta Dużej
Rodziny 3+”

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego, Na obszarze Gminy
wydanego na podstawie dowodu osobistego oraz Puławy.
posiadanej „Owocnej Karty Dużej Rodziny 3+” .

9.

Pracownicy, emeryci,
renciści „MZKPUŁAWY” i
członkowie ich rodzin
w zakresie ustalonym
w zakładowym
układzie zbiorowym
pracy

Na podstawie biletu elektronicznego imiennego wydanego przez spółkę
Miejski Zakład Komunikacji -Puławy Spółka z o.o. w Puławach.

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

