
     CENNIK OPŁAT
                   obowiązujący od 01.01.2022 r.

 Opłaty za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w Tczewie:

 BILET PAPIEROWY
       Opłaty za bilet jednorazowy:

          za przewóz 1 osoby

          za przewóz 1 osoby uprawn. do korzystania z biletów ulgowych

       Opłaty za bilet czasowy 40-minutowy:

          za przewóz 1 osoby

          za przewóz 1 osoby uprawn. do korzystania z biletów ulgowych

 KARTA MIEJSKA - bilet elektroniczny
       Opłaty za jednorazowe przejazdy:

          za przewóz 1 osoby:

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty              od  5 - 19 zł 2,00 zł 2,60 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty              od 20 - 49 zł 1,72 zł 2,60 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty              50 zł i więcej 1,40 zł 2,40 zł

          - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                    od  5 - 19 zł 2,44 zł 2,90 zł

          - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                    od 20 - 49 zł 2,14 zł 2,90 zł

          - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                    50 zł i więcej 1,72 zł 2,90 zł

          - na odl. przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty      od  5 - 19 zł 2,90 zł 3,20 zł

          - na odl. przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty      od 20 - 49 zł 2,42 zł 3,20 zł

          - na odl. przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty      50 zł i więcej 2,00 zł 3,20 zł

          za przewóz 1 osoby uprawn. do korzystania z biletów ulgowych:

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty              od  5 - 19 zł 1,00 zł 1,30 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty              od 20 - 49 zł 0,86 zł 1,30 zł

          - na odległość do 2 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty              50 zł i więcej 0,70 zł 1,20 zł

          - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                    od  5 - 19 zł 1,22 zł 1,45 zł

          - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                    od 20 - 49 zł 1,07 zł 1,45 zł

          - na odległość 3 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty                   50 zł i więcej 0,86 zł 1,45 zł

          - na odl. przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty      od  5 - 19 zł 1,45 zł 1,60 zł

          - na odl. przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty      od 20 - 49 zł 1,21 zł 1,60 zł

          - na odl. przynajmniej 4 przystanków, po wpłaceniu na kartę kwoty      50 zł i więcej 1,00 zł 1,60 zł

 OPŁATY DODATKOWE
          za przejazd bez ważnego biletu

          za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi

          za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany

          trasy środka transportu

          opłata manipulacyjna za ponoszone koszty czynności

          związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej

 PUNKTY DOŁADOWAŃ KARTY MIEJSKIEJ:

 terminal nr 1 - dworzec kolejowy - kiosk

 terminal nr 2 - ul. Armii Krajowej / Brzozowa - kiosk

 terminal nr 3 - ul. Armii Krajowej / Jasińskiego - kiosk

 terminal nr 4 - ul. 30-go Stycznia, kiosk Orange - przy Banku Spółdzielczym

 terminal nr 5 - ul. Konarskiego / Czyżykowska - kiosk przy Gimnazjum nr 1

 PRZEWOŹNIK:

 Przewozy Autobusowe GRYF sp. z o.o. sp.k.

 83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 1D

 biuro@gryf.kartuzy.com.pl     www.komunikacja.tczew.pl

UWAGA: Opłaty za przejazdy osób na podstawie biletu elektronicznego, odbywające się z przesiadką naliczane są tylko za przejazd 

pierwszym pojazdem o ile przerwa w podróży (na przesiadkę) nie przekracza 15 min., a przejazd odbył się na odległość przynajmniej 

4 przystanków.
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