
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/42/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wykaz cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, realizowane przez
MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

1. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH, z zastrzeżeniem pkt 2

Obszar ważności Cena biletu
Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)

Piotrków Trybunalski 3,00 1,50
Gmina z którą miasto Piotrków Trybunalski zawarło porozumienie
w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

3,00 1,50

Przejazd   z przekroczeniem   granicy   administracyjnej   Piotrkowa
Trybunalskiego   i gminy   z którą   miasto    Piotrków   Trybunalski
zawarło   porozumienie   w celu   wspólnej   realizacji   publicznego
transportu zbiorowego

3,00 1,50

2. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NABYWANYCH W PRZEDSPRZEDAŻY

Obszar ważności Cena biletu
Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł) Socjalny (zł)

Piotrków Trybunalski 2,60 1,30 1,40
Gmina   z którą    miasto   Piotrków 
Trybunalski  zawarło  porozumienie w 
celu wspólnej  realizacji publicznego 
transportu zbiorowego

2,60 1,30 1,40

Przejazd  z przekroczeniem  granicy 
administracyjnej Piotrkowa 
Trybunalskiego  i gminy,  z którą miasto
Piotrków  Trybunalski zawarło  
porozumienie  w celu wspólnej  
realizacji  publicznego transportu 
zbiorowego

2,60 1,30 1,40

3. CENY BILETÓW KRÓTKOOKRESOWYCH

Rodzaj biletu Cena biletu
Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)

Bilet 2-godzinny obowiązujący w obrębie sieci komunikacyjnej 4,00 2,00
Bilet 1-dniowy obowiązujący w obrębie sieci komunikacyjnej 9,00 4,50

4. CENY BILETÓW OKRESOWYCH

Rodzaj biletu Cena biletu
Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)

Bilet 30-dniowy imienny, obowiązujący w obrębie 
sieci komunikacyjnej

80,00 40,00

Bilet 30-dniowy na okaziciela, obowiązujący w obrębie 
sieci komunikacyjnej

90,00 45,00

5. CENY KARNETÓW BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Rodzaj karnetu Cena karnetu
Pełnopłatny (zł) Ulgowy (zł)

Karnet 4 biletów jednorazowych 10,00 5,00



             6. SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE STOSOWANIA BILETÓW

W środkach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny  Sp. z o.o. 
obowiązują  wyłącznie  bilety  z nadrukiem "Miejski  Zakład  Komunikacyjny Sp.  z o.o.   Piotrków  Trybunalski" 
o ustalonym nominale.

Przewóz bagażu, wózka lub zwierząt odbywa się bezpłatnie.

Biletów ulgowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu pełnopłatnego. Jazda na bilecie łączonym podlega 
opłacie zwielokrotnionej.

Pasażer, który nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych, zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu 
ważny bilet pełnopłatny.

Pobieranie opłat za przejazd może odbywać się za pomocą biletu elektronicznego, za pomocą systemu płatności 
mobilnych oraz przy użyciu karty programu "Rodzina +4"

Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub w trakcie 
wykorzystania  nie może  być  przekazany  innej  osobie.  Bilet  2-godzinny  i 1-dniowy  uprawnia  do  realizacji 
nieograniczonej liczby przejazdów w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności.

Bilet  2-godzinny  ważny  jest  przez  120 minut  od  momentu  nadania  mu  ważności     poprzez  skasowanie 
w kasowniku.

Bilet 1-dniowy ważny  jest   do   godz.  23:59    dnia,  w którym   został  skasowany w kasowniku.

Okresowe bilety 30-dniowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez 
nabywcę we wszystkie kolejne dni.

Biletów  jednorazowych  nie można   łączyć w celu  uzyskania   biletu  2-godzinnego  lub  1-dniowego.

Bilet socjalny obowiązuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Do korzystania z biletów jednorazowych 
socjalnych w autobusach MZK Sp. z o.o. uprawnieni są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego:
a)  pobierający  zasiłek  przedemerytalny,  a także  pobierający  świadczenia  przedemerytalne  -  na  podstawie 
zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem 
osobistym,
b) posiadający status osoby bezrobotnej - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym.


