
Zarządzenie Nr 752/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  pobieranych
przez  operatora  publicznego  transportu  zbiorowego  w  granicach
administracyjnych miasta Kalisza

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 8 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 10
 ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010  r.  o  publicznym  transporcie  zbiorowym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) i uchwały nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej Kalisza z
dnia  17  września  2015  r.  w  sprawie  ustalenia  cen  maksymalnych  za  usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z
2015 r. poz. 5468 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada
2017  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  pobieranych  przez  operatora
publicznego transportu  zbiorowego w granicach administracyjnych miasta  Kalisza
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości przez:
1) wywieszenie ogłoszenia odpowiedniej treści w środkach komunikacji miejskiej;
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza;
3) opublikowanie  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Miasta

Kalisza.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Kalisza.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

                                                                                      w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik
do zarządzenia Nr 752/2022

Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r.

Wysokość  opłat  pobieranych  przez  operatora  publicznego  transportu  zbiorowego
w granicach administracyjnych miasta Kalisza

BILETY JEDNORAZOWE 
uprawniające pasażera do jednorazowego przejazdu autobusem na jednej dowolnie wybranej linii 

RODZAJE BILETÓW CENA
Jednorazowy  normalny  -  niewymagający  posiadania
dodatkowych uprawnień.

4,00 zł

Jednorazowy  ulgowy -  uprawniający  do  przejazdu  z  ulgą  w
wysokości  50%  ceny  biletu  normalnego,  ważny  z  dokumentem
potwierdzającym posiadane uprawnienie.

2,00 zł

Jednorazowy  normalny  elektroniczny –  opłacony  z
wykorzystaniem  elektronicznej  karty  KLA  lub  telefonu  typu
smartfon, niewymagający posiadania dodatkowych uprawnień.

4,00 zł

Jednorazowy  ulgowy elektroniczny -  opłacony  z
wykorzystaniem  elektronicznej  karty  KLA  lub  telefonu  typu
smartfon, uprawniający do przejazdu z ulgą w wysokości 50% ceny
biletu  normalnego,  ważny  z  dokumentem  potwierdzającym
posiadane uprawnienie.

2,00 zł

BILETY OKRESOWE
uprawniające pasażera do dowolnej liczby przejazdów wszystkimi autobusami

RODZAJE BILETÓW
CENA

Normalny Ulgowy
Jednogodzinny - upoważnia do nielimitowanej ilości przejazdów w
ciągu jednej godziny od momentu jego zakupu wszystkimi liniami w
granicach miasta Kalisza.

6,00 zł 3,00 zł

Jednodniowy -  upoważnia do nielimitowanej  ilości  przejazdów w
ciągu jednego dnia wszystkimi liniami w granicach miasta Kalisza.

7,00 zł 3,50 zł

Tygodniowy  miasto -  obowiązuje  przez  1  tydzień  w  granicach
miasta Kalisza.

34,00 zł 17,00 zł

Miesięczny  miasto -  obowiązuje  przez  1  miesiąc  w  granicach
miasta Kalisza.

136,00 zł 68,00 zł

Zasady korzystania z biletu jednogodzinnego:
1) bilet jednogodzinny jest odmianą biletu okresowego, umożliwiającego okazicielowi dowolną

ilość  przejazdów  wszystkimi  liniami  w  granicach  miasta  Kalisza  w  ciągu  jednej  godziny
od  momentu  dokonania  jego  zakupu  u  kierowcy  lub  zakupu  z  wykorzystaniem  aplikacji
telefonicznej;

2) cena biletu wynosi 6,00 zł – bilet normalny i 3,00 zł – bilet ulgowy;
3) biletu jednogodzinnego nie wolno łączyć z innymi biletami.

Zasady korzystania z biletu jednodniowego:
1) bilet jednodniowy jest odmianą biletu okresowego, umożliwiającego okazicielowi dowolną ilość

przejazdów wszystkimi  liniami  w granicach miasta  Kalisza w dniu  dokonania  jego zakupu
z  wykorzystaniem  aplikacji  telefonicznej  lub  w  dniu  skasowania  w  autobusie  biletu
papierowego;

2) cena biletu wynosi 7,00 zł – bilet normalny i 3,50 zł – bilet ulgowy;
3) biletu jednodniowego nie wolno łączyć z innymi biletami. 

                                                                                               w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


