CENNIK OPŁAT
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/456/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 16.01.2020 r.
Bilety jednorazowe - ceny biletu w złotych
Rodzaje biletów

Strefa miejska
normalny
3,40
3,60
11,00

I. Jednorazowy
II. Jednogodzinny
III. Dobowy

Strefa aglomeracyjna

ulgowy
1,70
1,80
5,50

normalny
3,60
3,80
13,00

ulgowy
1,80
1,90
6,50

Ad. I Bilet jednorazowy upoważnia posiadacza biletu do odbycia jednego przejazdu, jednym autobusem,
na całej długości linii komunikacyjnej w obrębie strefy, na którą został zakupiony, lub do przejazdu
z

możliwością

przesiadania

się

na

inne

autobusy

przez

40

minut

od

daty

i godziny pierwszego skasowania w obrębie strefy, na którą został zakupiony.
Ad. II Bilet jednogodzinny upoważnia posiadacza biletu do przejazdu z możliwością przesiadania się na
inne

autobusy

przez

60

minut

od

daty

i

godziny

pierwszego

skasowania

w obrębie strefy, na którą został zakupiony.
Ad. III Bilet dobowy upoważnia posiadacza biletu do odbycia wielu przejazdów w okresie 24 godzin od
daty i godziny pierwszego skasowania w obrębie strefy, na którą został zakupiony, a w przypadku jego
skasowania w godzinach od 20:00 w piątek do godz. 24:00 w sobotę upoważnia do jazdy
w okresie od daty i godziny jego skasowania do godz. 24:00 w najbliższą niedzielę.

IV. Bilet elektroniczny
Ceny za przejazdy uiszczane za pomocą biletu elektronicznego na podstawie rejestracji
wejścia i wyjścia z pojazdu (koszt przejazdu w złotych)
do 3
od 4 do 8
od 9 do 12
powyżej 12
przystanków
przystanków
przystanków
przystanków
normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

2,50

1,25

2,80

1,40

3,10

1,55

3,40

1,70

Ad. IV
1. Bilet elektroniczny upoważnia do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych we
wszystkich strefach z tym, że opłata pobierana jest elektronicznie, a jej wysokość zależy od ilości
przejechanych przystanków komunikacyjnych.
2. W przypadku biletów elektronicznych obowiązuje tzw. ulga przesiadkowa, gdy pasażer w ciągu
15 minut od wyjścia z pojazdu podejmie podróż inną linią komunikacyjną:
a) w przypadku gdy w pierwszym autobusie pasażer przejedzie więcej niż 12 przystanków to
w kolejnym pojeździe przy rejestracji przejazdu opłata nie będzie pobierana.
b) w przypadku gdy w pierwszym autobusie pasażer przejedzie do 12 przystanków to w kolejnym
pojeździe przy rejestracji przejazdu będzie pobrana opłata uzupełniająca – właściwa dla łącznej
liczby przejechanych przystanków w obu przejazdach.

V. Elektroniczne bilety okresowe
Strefa
aglomeracyjna

Strefa miejska
Rodzaje biletów
Imienny na 14 dni - ważne przez 14 kolejnych dni
od dowolnie wybranego dnia
Imienny na 30 dni - ważne przez 30 kolejnych dni
od dowolnie wybranego dnia
Imienny na 60 dni - ważne przez 60 kolejnych dni
od dowolnie wybranego dnia
Imienny na 90 dni - ważne przez 90 kolejnych dni
od dowolnie wybranego dnia
Imienny semestralny uczniowski – ważny
w dniach od 1 września do 31 stycznia lub
w dniach od 1 lutego do 30 czerwca
Imienny semestralny studencki - ważny
w dniach od 1 października do 15 lutego lub
w dniach od 16 lutego do 30 czerwca
Imienny na 365 dni od dowolnie wybranego dnia,
dla działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych
zamieszkałej na terenie miasta Kielce lub gmin
ościennych, z którymi gmina Kielce zawarła
porozumienie w sprawie lokalnego transportu
zbiorowego

normalny

ulgowy

normalny ulgowy

56,00

28,00

62,00

31,00

100,00

50,00

110,0

55,00

172,00

86,00

186,00

93,00

240,00

120,00

260,00

130,00

-

183,00

-

200,00

-

165,00

-

180,00

-

-

1,00

-

Ad. V Elektroniczny imienny bilet okresowy upoważnia osobę wymienioną na bilecie do przejazdów na
wszystkich liniach komunikacyjnych przez okres na jaki bilet został zakupiony w obrębie strefy, na którą
został zakupiony.
VI. Ustala się cenę przejazdów w wysokości 1 zł przez okres 365 dni od dowolnie wybranego dnia dla
następujących grup osób:
Dokument uprawniający

VI. Osoby uprawnione
Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba
represjonowana z powodów politycznych zamieszkała na
terenie miasta Kielce lub gmin ościennych, z którymi
gmina Kielce zawarła porozumienie w sprawie lokalnego
transportu zbiorowego.

Imienny bilet elektroniczny.

VII. Opłaty dodatkowe
Opłaty dodatkowe z tytułu
1

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu

Sposób ustalenia opłaty
50 - krotność ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego
40 - krotność ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego

Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu
uprawniającego do przejazdu ulgowego lub
bezpłatnego
Opłata dodatkowa za niezapłacenie należności za
20 - krotność ceny najtańszego biletu
zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub
jednorazowego normalnego
3
zwierząt albo naruszenie przepisów o ich
przewozie
Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania
150 - krotność ceny najtańszego biletu
4
lub zmiany trasy środka transportowego bez
jednorazowego normalnego
uzasadnionej przyczyny
Opłata dodatkowa, wymieniona w punkcie 1 i 2, ulega obniżeniu o 30% w przypadku jej uiszczenia
2

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej nałożenia.
VIII. Opłaty manipulacyjne
Opłata manipulacyjna
Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika lub organizatora koszty
czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem należności za przewóz i opłaty dodatkowej, nie
wyżej jednak niż 10% opłaty dodatkowej
Konto do wpłat należności za jazdę bez ważnego biletu: 91 1050 1461 1000 0023 5332 0720

