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Opłaty za przejazdy
Ceny urzędowe
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o
charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz zasady
korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu
Obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe:

1. Bilet jednoprzejazdowy - uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową
lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego
przystanku określonego w rozkładzie jazdy, strefa I lub II:
- normalny: 3,80 zł
- ulgowy: 1,90 zł

2. Bilet czasowy - uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i
nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania, strefa I + II:
- 60 minut normalny: 3,80 zł (stosuje się bilet jednoprzejazdowy)
- 60 minut ulgowy: 1,90 zł (stosuje się bilet jednoprzejazdowy)
- 90 minut normalny: 6,80 zł
- 90 minut ulgowy: 3,40 zł
II. Bilety wieloprzejazdowe:

1. Karnet wieloprzejazdowy - 8 odcinkowy
1) każdy odcinek karnetu wraz z karnetem zasadniczym uprawnia do jednokrotnego
przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od
momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy, bez
przesiadki, strefa I lub II:
- normalny: 26,60 zł
- ulgowy: 13,30 zł
2) każdy odcinek karnetu uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach
autobusowych i tramwajowych dziennych i nocnych, w czasie 60 minut od momentu
skasowania, strefa I + II
- normalny: 26,60 zł
- ulgowy: 13,30 zł
III. Bilety krótkookresowe:

1. Bilet dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i
nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe, strefa I + II:
- normalny: 13,00 zł
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- ulgowy: 6,50 zł

2. Bilet tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i
nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23.59 siódmego dnia terminu ważności biletu,
strefa I + II:
- normalny: 45,00 zł
- ulgowy: 22,50 zł

3. Bilet rodzinny - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dzieci w wieku do 18 roku
życia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych:
- w dniu skasowania - jesli jest to dzień roboczy
- w dniu skasowania i następnym - przypadających w sobotę oraz dni wolne od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1920), strefa I:
- 11,00 zł

4. Bilet weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów na
wszystkich liniach dziennych i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym, jesli oba dni są
dniami ustawowo wolnymi od pracy (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta), strefa I:
- 15,00 zł

5. Bilet grupowy - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na
wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania, strefa I + II:
- 45,00 zł
IV. Bilety okresowe imienne i na okaziciela:

1. Bilet na wszystkie linie tramwajowe - 15-dniowy, strefa I:
- normalny: 47,00 zł
- ulgowy: 23,50 zł
Bilet na wszystkie linie tramwajowe - miesięczny, strefa I:
- normalny: 79,00 zł
- ulgowy: 39,50 zł
Bilet na wszystkie linie tramwajowe - trzymiesięczny, strefa I:
- normalny: 198,00 zł
- ulgowy: 99,00 zł
Bilet na wszystkie linie tramwajowe - semestralny (dla uczniów i studentów), strefa
I:
- ulgowy: 158,00 zł

2. Bilet na 1 linię autobusową - 15-dniowy, strefa I:
- normalny: 48,00 zł
- ulgowy: 24,00 zł
Bilet na 1 linię autobusową - miesięczny, strefa I:
- normalny: 80,00 zł
- ulgowy: 40,00 zł
Bilet na 1 linię autobusową - trzymiesięczny, strefa I:
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- normalny: 200,00 zł
- ulgowy: 100,00 zł
Bilet na 1 linię autobusową - semestralny (dla uczniów i studentów), strefa I:
- ulgowy: 160,00 zł

3. Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - 15-dniowy, strefa I:
- normalny: 59,00 zł
- ulgowy: 29,50 zł
Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - miesięczny, strefa I:
- normalny: 98,00 zł
- ulgowy: 49,00 zł
Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - trzymiesięczny, strefa I:
- normalny: 245,00 zł
- ulgowy: 122,50 zł
Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - semestralny (dla uczniów i studentów),
strefa I:
- ulgowy: 196,00 zł

4. Bilet na 1 linię autobudową - 15-dniowy, strefa I i II:
- normalny: 66,00 zł
- ulgowy: 33,00 zł
Bilet na 1 linię autobudową - miesięczny, strefa I i II:
- normalny: 110,00 zł
- ulgowy: 55,00 zł
Bilet na 1 linię autobudową - trzymiesięczny, strefa I i II:
- normalny: 276,00 zł
- ulgowy: 138,00 zł
Bilet na 1 linię autobudową - semestralny (dla uczniów i studentów), strefa I i II:
- ulgowy: 220,00 zł

5. Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - 15-dniowy, strefa I i II:
- normalny: 86,00 zł
- ulgowy: 43,00 zł
Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - miesięczny, strefa I i II:
- normalny: 142,00 zł
- ulgowy: 71,00 zł
Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - trzymiesięczny, strefa I i II:
- normalny: 356,00 zł
- ulgowy: 178,00 zł
Bilet na wszystkie linie dzienne i nocne - semestralny (dla uczniów i studentów),
strefa I i II:
- ulgowy: 284,00 zł

6. Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne i nocne - uprawnia do
wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych, strefa I + II:
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- normalny: 200,00 zł
- ulgowy: nie ma

7. Bilet specjalny pracowniczy dla pracownika MZK w Toruniu Sp. z o.o. - uprawnia
pracownika MZK do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych,
strefa I + II:
- normalny: 68,60 zł
- ulgowy: nie ma

8. Bilet specjalny pracowniczy dla emeryta, rencisty MZK w Toruniu Sp. z o.o., a także
dla członka rodziny pracownika, emeryta, rencisty MZK w Toruniu Sp. z o.o. uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych, strefa I +
II:
- normalny: 78,40 zł
- ulgowy: 39,20 zł

9. Bilet specjalny imienny lub na okaziciela - uprawnienia do wielokrotnych przejazdów na
wszystkich liniach dziennych, strefa I + II:
- 1,00 zł

Dodatkowe informacje:

Strefy biletowe obejmują odpowiednio:
I strefa - terytorium Gminy Miasta Toruń
II strefa - terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne
dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu
organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przystanki ograniczające
strefę I oznaczone są na rozkładach jazdy jako "gr. adm.".
Jeżeli pasażer posiada ważny bilet obowiązujący w jednej strefie zobowiązany
jest do skasowania biletu obowiązującego w drugiej strefie najpóźniej w
momencie przekraczania przystanku granicznego.
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.

Opłata zryczałtowana za korzystanie z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta
Toruń [1]
dla uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, sportowych i
rozrywkowych [1]
- załącznik nr 2 do uchwały. [1]
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Dodatkowe informacje:

Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca.
Bilety miesięczne i 15-dniowe 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 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 pracownika dokonującego jego sprzedaży lub biletu
miesięcznego nabytego systemem płatności przez telefon komórkowy.
V. Bilety aglomeracyjne BiT City

1. Bilety aglomeracyjne jednorazowe normalne i ulgowe - BiT City wystawione przez
przewoźnika kolejowego na trasę Bydgoszcz-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w
Komunikacji Miejskiej w Toruniu" ważne są wyłącznie na liniach w strefie I przez 60 minut
licząc od godziny wskazanej na bilecie.

2. Bilety aglomeracyjne miesięczne imienne - BiT City normalne i ulgowe wystawione przez
przewoźnika kolejowego na trasę Bydgoszcz-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w
Komunikacji Miejskiej w Toruniu na linii autobusowej nr..." ważne są na wybranej linii dziennej
autobusowej, a te z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na wszystkich
liniach tramwajowych" ważne są na wszystkich liniach tramwajowych.
VI. Bilety regionalne WiT

1. Bilety regionalne jednorazowe normalne i ulgowe - WiT wystawione przez przewoźnika
kolejowego na trasie Włocławek-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji
Miejskiej w Toruniu" ważne są wyłącznie na liniach w strefie I przez 60 minut licząc od
godziny wskazanej na bilecie.

2. Bilety regionalne miesięczne imienne normalne i ulgowe - WiT wystawione przez przewoźnika
kolejowego na trasie Włocławek-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji
Miejskiej w Toruniu na linii autobusowej nr..." ważne są na wybranej linii dziennej
autobusowej, a te z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na wszystkich
liniach tramwajowych" ważne są na wszystkich liniach tramwajowych.
UWAGA !!!

TUTAJ można pobrać pełen cennik opłat za usługi komunikacji miejskiej w Toruniu,
które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. - załącznik nr 1 do uchwały [2]
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Jechałeś bez biletu lub bez wymaganego dokumentu i musisz zapłacić karę?

Zobacz sposób ustalania i wysokość opłat dodatkowych (kar) w komunikacji miejskiej w
Toruniu (.docx)

Odnośniki:
[1] https://bip.torun.pl/uchwala/52493/uchwala-nr-950-2022
[2] https://bip.torun.pl/attachments/download/34887
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