
     Gmina Miasta Toruń 
                       

CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM  
W ZAKRESIE ZADANIA O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH,  

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU 
  (Wyciąg z Uchwały nr 111/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011 r., i Uchwały nr 431/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. oraz Uchwały nr 432/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.) 

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 roku

         I  Bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe na okaziciela

Rodzaj biletu Cena biletu
Normalny Ulgowy

 1. Bilet  jednorazowy na  liniach 
     dziennych   2,80 zł  ½ biletu normalnego 

1,40 zł
 2. Karnet 8 przejazdowy       20,10 zł     10,05 zł   

 •  Cena za przejazd na trasie miejsko - podmiejskiej  jest dwukrotnością 
ceny biletu określonej odpowiednio w pkt 1 lub 2 tabeli I.

 •  Cena za przejazd na liniach nocnych jest dwukrotnością ceny 
     biletu określonej odpowiednio w pkt 1 lub 2 tabeli I. 
 
 •  Przewóz bagażu nie podlega opłacie.
 
 •  Opłacie za przewóz podlegają zwierzęta inne niż małe trzymane  
     na rękach. 

  Cenę za przewóz zwierząt, innych niż małe zwierzęta trzymane   
  na rękach, ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu  
  normalnego za przewóz jednej osoby na danej linii.   

  •  W środkach Komunikacji Miejskiej w Toruniu dokonuje się  
      sprzedaży biletów:
     1) jednorazowych przez kierowców i motorniczych pojazdów pod  
          warunkiem, że nie zakłóca to czasu odjazdu pojazdu,

2) jednorazowych przez konduktorów.
3) jednorazowych i krótkookresowych w automatach biletowych w 

pojazdach wyposażone w takie automaty.

Zakup biletu u kierowcy lub motorniczego powinien nastąpić na 
przystanku, na którym pasażer wsiadł do pojazdu. Pasażer 
zamierzający kupić bilet u kierowcy lub motorniczego zobowiązany 
jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami.

     Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera  
     z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.

      II  Bilety krótkookresowe na okaziciela 

Rodzaj biletu Cena biletu
Normalny Ulgowy

 1. Jednodniowy     11,20 zł 5,60 zł

 2. Tygodniowy     41,50 zł 20,75 zł

      III  Bilety aglomeracyjne BiT City
       1.  Bilety aglomeracyjne jednorazowe normalne i ulgowe BiT City
            wystawione przez PKP Przewozy Regionalne na trasę Bydgoszcz - Toruń 
            i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu" 
            ważne są wyłącznie na liniach miejskich przez 60 minut licząc od godziny 
            wskazanej na bilecie. 
       2.  Bilety aglomeracyjne miesięczne imienne BiT City normalne i ulgowe 
            wystawione przez PKP Przewozy Regionalne na trasę Bydgoszcz -Toruń 
            z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na linii nr..." 

ważne są na wybranej linii dziennej autobusowej lub tramwajowej 
w granicach administracyjnych miasta we wszystkie dni miesiąca.

       IV  Bilety regionalne WiT
 1.  Bilety regionalne jednorazowe normalne i ulgowe WiT

wystawione przez PKP Przewozy Regionalne na trasie Włocławek - Toruń 
i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej 
w Toruniu" ważne są wyłącznie na liniach miejskich przez 60 minut licząc 
od godziny wskazanej na bilecie. 

         2.  Bilety regionalne miesięczne imienne normalne i ulgowe WiT 
wystawione przez PKP Przewozy Regionalne na trasę Włocławek-Toruń 
 z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na linii nr..." 
ważne są na wybranej linii dziennej autobusowej lub tramwajowej 
w granicach administracyjnych miasta we wszystkie dni miesiąca.

       

    

V Bilety miesięczne   

Rodzaj biletu Cena biletu
Normalny Ulgowy

 1. Bilet miesięczny imienny: 
      1) na 1 linię w granicach  

    administracyjnych miasta
      a)  tramwaj
      b)  autobus
   2) na 1 linię miejsko - podmiejską 
   3) na wszystkie linie w granicach 

   administracyjny miasta
   4) na wszystkie linie dzienne 
        i  nocne
   5) na wszystkie linie w granicach 

   administracyjnych miasta 
 i 1 linię miejsko - podmiejską 

71,60 zł
75,80 zł
83,00 zł

89,20 zł

145,20 zł

122,40 zł

35,80 zł
37,90 zł
41,50 zł

44,60 zł

-

61,20 zł
 2. Bilet miesięczny na okaziciela  
    a) na wszystkie linie w granicach 
        administracyjnych miasta 
    b) na wszystkie linie w granicach 
        administracyjnych miasta 

   i miejsko - podmiejskie 

160,00 zł

180,00 zł

-

   -   

      •   Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca.
      •   Bilety miesięczne oraz bilety  krótkookresowe na okaziciela ważne są 
           wyłącznie na liniach dziennych.
      •   Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne  

na linie miejskie dzienne i nocne”. 
      •   Bilety miesięczne można nabyć na kolejne 30 dni niezależnie od miesiąca 
           kalendarzowego lub na okres danego miesiąca kalendarzowego.
      •   Bilety miesięczne ulgowe wystawia się wyłącznie w oparciu o dokumenty 
          uprawniające do korzystania z przejazdów  ulgowych, z wyłączeniem 

biletu  miesięcznego ulgowego nabytego systemem płatności przez 
telefon komórkowy.

  •   Bilety miesięczne nabyte systemem płatności przez telefon komórkowy 
ważne są z dokumentem tożsamości.

      •   Posiadający bilety miesięczne na oznaczone linie: 
       -  tramwajowe, mogą korzystać z innych linii tramwajowych na odcinkach  
          ściśle pokrywających się z linią oznaczoną na bilecie,

         -  autobusowe, mogą korzystać z innych linii autobusowych na odcinkach 
ściśle   pokrywających się z linią oznaczoną na bilecie,   

           przy czym linia ściśle pokrywająca się z linią oznaczoną na bilecie 
obejmuje również pierwszy przystanek zlokalizowany za skrzyżowaniem 
ulic, z których jedną przebiega linia oznaczona na bilecie.

      •   Pasażerowie odbywający przejazdy środkami komunikacji miejskiej na 
podstawie biletu miesięcznego imiennego są zobowiązani do korzystania 
ze znaczka, na którym numer legitymacji został wpisany przez pracownik 
dokonującego jego sprzedaży lub biletu miesięcznego nabytego systemem 
płatności przez telefon komórkowy.

    VI Opłata dodatkowa

Wysokość opłat dodatkowych 
pobieranych w razie: 

Opłata dodatkowa uiszczona
w dniu wystawienia 

wezwania lub w 
dniu następnym

po okresie 
wskazanym 

obok 
 1. braku odpowiedniego dokumentu  
     przewozu
 2. braku ważnego dokumentu 
      poświadczającego uprawnienie do 
      bezpłatnego albo ulgowego  
      przejazdu
 3. niezapłacenia należności za  
     zabrane ze sobą do środka  
     przewozu zwierzęta albo 
     naruszenie przepisów o  
     przewozie rzeczy lub zwierząt  

89,20 zł 160,00 zł

 4. spowodowania, bez uzasadnionej  
     przyczyny zatrzymania lub zmiany 
     trasy środka transportu 

267,60 zł 480,00 zł

    VII Opłata manipulacyjna

          W przypadku braku podczas kontroli ważnego biletu miesięcznego lub  
       dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego 

i okazania biletu lub dokumentu w siedzibie podmiotu dokonującego 
kontroli w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia wezwania, podróżny 
obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w dniu okazania 
dokumentu w wysokości 8,40 zł.   

                                                                                                                          II
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