
          
 

Zarządzenie Nr 481/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi
transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock

Na podstawie art. 15 ust.1 pkt 10 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 3 i art. 8 pkt 2 ustawy z
dnia 16 grudnia 2010  roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2016, poz. 907 i poz. 2435) zarządzam, co następuje.

§1

Cenami  za  usługi  przewozowe  w  komunikacji  miejskiej,  w  ramach  usługi  transportu
publicznego  realizowanej  przez  Gminę  –  Miasto  Płock,  są  ceny  wyszczególnione  w
załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr 969/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w
sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi
transportu  publicznego  realizowanej  przez  Gminę  –  Miasto  Płock,  zmienione
zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 2047/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



         Załącznik
do Zarządzenia Nr  481   /2019

Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia 23 kwietnia 2019 roku 

Cennik za bilety
Rodzaje biletów i opłat w zł brutto (podatek VAT 8 %)

BILETY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE W STREFIE A
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock.

 Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Ulgowy
[75%]

I. Bilety jednoprzejazdowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)

Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (45-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu 
skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do
45 minut od momentu skasowania

3,20 1,60 -

II. Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)

Bilet 24-godzinny 
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od 
momentu skasowania

12,00 6,00 -

III. Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)

1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 
piętnastego dnia terminu ważności

50,00 25,00 -

2. Bilet 30-dniowy (ważny od poniedziałku do piątku)
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 
trzydziestego dnia terminu ważności

76,00 38,00 19,00

3. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 
trzydziestego dnia terminu ważności

90,00 45,00 22,50

4. Bilet 90-dniowy (ważny od poniedziałku do piątku)
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 
dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności

200,00 100,00 -

5. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 
dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności

236,00 118,00 -

IV. Bilet grupowy

1. Bilet grupowy - dostępny jedynie w biletomacie
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu 
skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do
45 minut od momentu skasowania

3,20 x liczba
osób

1,60 x liczba
osób

-

BILET OBOWIĄZUJĄCY WYŁĄCZNIE W STREFIE G
Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gozdowo,
Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice

administracyjne Gminy – Miasto Płock (strefa A)

 Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]

V. Bilet jednoprzejazdowy /na okaziciela/ (uprawniający do przejazdu na liniach dziennych)

Bilet jednoprzejazdowy.
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu 
skasowania

3,20 1,60



BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE B
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących gmin.

 Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]

VI. Bilety jednoprzejazdowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)

Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający  do  jednego  przejazdu  jednym  kursem  środka  transportu  od  momentu
skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60
minut od momentu skasowania

5,00 2,50

VII. Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)

Bilet 24-godzinny 
uprawniający  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  w  ciągu  24  h  od  momentu
skasowania

20,00 10,00

VIII. Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)

1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego
dnia terminu ważności

78,00 39,00

2. Bilet 30-dniowy (ważny od poniedziałku do piątku)
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego
dnia terminu ważności

102,00 51,00

3. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego
dnia terminu ważności

140,00 70,00

4. Bilet 90-dniowy (ważny od poniedziałku do piątku)
uprawniający  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  do  godziny  23.59
dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności

264,00 132,00

5. Bilet 90-dniowy
uprawniający  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  do  godziny  23.59
dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności

368,00 184,00

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE C
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.

 Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]

IX. Bilety jednoprzejazdowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)

Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający  do  jednego  przejazdu  jednym  kursem  środka  transportu  od  momentu
skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60
minut od momentu skasowania

7,60 3,80

X. Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)

Bilet 24-godzinny 
uprawniający  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  w  ciągu  24  h  od  momentu
skasowania

20,00 10,00

XI. Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)

1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego
dnia terminu.

108,00 54,00

2. Bilet 30-dniowy (ważny od poniedziałku do piątku)
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego
dnia terminu ważności.

150,00 75,00

3. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego
dnia terminu ważności.

196,00 98,00

4. Bilet 90-dniowy (ważny od poniedziałku do piątku)
uprawniający  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  do  godziny  23.59
dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności.

340,00 170,00



5. Bilet 90-dniowy
uprawniający  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  do  godziny  23.59
dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności.

510,00 255,00


