
   Ważne od 19.12.2021 r.

TABELE  OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE
WODZISŁAWSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA

PODZIAŁ STREF DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW:
gmina/miasto - przejazdy w obrębie jednej gminy lub miasta 

powiat - przejazdy na terenie powiatu wodzisławskiego 

poza powiat - przejazdy poza powiat wodzisławski  

1. BILETY JEDNORAZOWE

Strefy  

objęte przejazdem Lp.

 95% 93%   78 %   49 %   37 %
dziecko 7    senior 

70+
weeekend ulgowy

gmina/miasto 1 3,00 0,15 0,21 0,66 1,53 1,89 0,00 1,50 2,00

powiat 2 5,00 0,25 0,35 1,10 2,55 3,15 0,00 2,00 3,50

poza powiat 3 6,00 0,30 0,42 1,32 3,06 3,78 0,00 3,00 4,50

BILETY JEDNORAZOWE:

Bilet "dziecko 7" - bilet jednorazowy  dla dzieci do 7 roku życia;

Bilet "senior 70+" -  bilet jednorazowy dla osób, które ukończyły 70 rok życia, ważny z dowodem osobistym;

Bilet "weekend" - bilet jednorazowy w soboty  (nie łączy się z innymi ulgami);

Bilet "ulgowy"  -bilet jednorazowy dla:

- uczniów lub studentów po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

- posiadacza Karty Dużej Rodziny, ważny z dowodem osobistym

Przejazdy bezpłatne dla dzieci i młożdzieży w Dniu Dziecka (1 czerwca) - na podstawie legitykacji szkolnej lub studenckiej.

Przejazdy bezpłatne w Europejskim Dniu Bez Samochodu (22 września).

Ceny biletów jednorazowych brutto

Normalny
Ulgi ustawowe Bilety rodzajowe



 2. BILETY OKRESOWE PKS- KARTA

Strefy  

objęte przejazdem  Lp.

 

miesięczny  miesięczny 3+ 60-dniowy 5-dniowy 93%   78 % 51%   49 %  49% 3+   37 % 33%

gmina/miasto 1 68,63 58,83 115,00 17,00 4,80 15,10 33,63 35,00 30,00 43,24 45,98

powiat 2 156,87 137,25 270,00 39,00 10,98 34,51 76,87 80,00 70,00 98,83 105,10

poza powiat 3 186,27 166,67 312,00 46,00 13,04 40,98 91,27 95,00 85,00 117,35 124,80

dojazdowy 5 68,63 58,83 115,00 17,00 4,80 15,10 33,63 35,00 30,00 43,24 45,98

honorowy dawca krwi 6 30,00  ----- 52,00 7,50  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------

Podane powyżej ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości (8%).

Bilety okresowe PKS-karta są ważne na wskazanej trasie przejazdu 

Bilet zawarty jest w warstwie elektonicznej PKS-karty doładowywanej podczas zakupu w kasach (dokument sprzedaży nie jest wymagany w czasie przejazdu);   

Bilety miesięczne uczniów w dojazdach do szkół podstawowych można doładować w autobusach ( kursy oznaczone lit. a). 

Zwroty biletów okresowych - proporcjonalnie do niewykorzystanych dni licząc od dnia nastepnego (opłata manipulacyjna 15%)

BILETY OKRESOWE:

Bilet ,,w jedną stronę'' - bilet na przejazdy w jedną stronę, połowa ceny biletu miesięcznego (nie łączy się z ulgami handlowymi)

Bilet ,,miesięczny 3+'' - bilet miesieczny dla posiadacza Karty Dużej Rodziny;  

Bilet ,,dojazdowy'' - bilet miesięczny dla:

- osób objętych opieką społeczną lub aktywizacją zawodową w dojazdach z miejsca zamieszkania do placówki świadczącej pomoc (nabywany na podstawie zaświadczenia).

Bilet  ,,Honorowy Dawca Krwi'' - sieciowy bilet miesięczny wydawany dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (wydawany na podstawie legitymacji wg wzoru Min. Zdrowia)

Opłata za wydanie PKS - karty: 10 zł  

Promocja ,,Witaj szkoło" - opłata za wydanie PKS - karty uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowoych w okresie od 15-31 sierpnia: 1 zł    

Promocja ,,Europejski Tydzień Zrównoważonego Transprotu " - opłata za wydanie PKS- karty w dniach 16-22 września: 1 zł    

Normalny Ulgowy miesięczny - ulgi ustawowe

Ceny biletów okresowych brutto



3. BILETY W SYSTEMIE SPRZEDAŻY ELEKTORNICZNEJ APLIKACJA NA SMARFONY moBILET

Strefy  

objęte przejazdem Lp.

 weeekend ulgowy 30-dniowy 5-dniowy

gmina/miasto 1 2,50 1,30 1,80 60,00 15,00

powiat 2 4,50 1,80 3,30 140,00 35,00

poza powiat 3 5,50 2,80 4,30 164,00 41,00

Podane powyżej ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości (8%).

Bilet okresowe w systemie moBilet są ważne na obszarze całej strefy  

Bilety jednorazowe ważne są przez 120 minut od chwili zakupu i umożliwiają przesiadki  (bilet należy zakupić przed wejściem do autobusu i okazać kierowcy)   

Bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi;   

Zwroty biletów okresowych - proporcjonalnie do niewykorzystanych dni licząc od dnia nastepnego (opłata manipulacyjna 15%)

W systemie sprzedaży elektronicznej nie stosuje się ulg ustawowych  

Bilet "weekend" - bilet jednorazowy w soboty (nie łączy się z ulgami);

Bilet "ulgowy"  -bilet jednorazowy dla:

- uczniów lub studentów po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

 - posiadacza Karty Dużej Rodziny, ważny z dowodem osobistym

4. OPŁATY DODATKOWE

7,00 zł

10,00 złBilet za przewóz roweru bez względu na odległość (tylko autobusy niskopodwoziowe)

Ceny biletów jednorazowych brutto Ceny biletów okresowych brutto

Normalny
Bilety Rodzajowe Bilety Rodzajowe

Bilet bagażowy za przewóz 1 sztuki bagażu, psa lub kota  bez względu na odległość


