
Uruchomienie wspólnego biletu Zarządu Transportu Miejskiego 

w Rzeszowie i Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku 

uruchamia we współpracy ze Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 

ofertę biletu zintegrowanego.  

Posiadacz takiego biletu będzie uprawniony do korzystania bez limitu ilości przejazdów 

na wszystkich liniach autobusami komunikacji miejskiej ZTM w Rzeszowie, oraz na 

wybranych trasach ZG PKS (tabela poniżej). 

 

Wykaz przystanków granicznych do których obowiązują bilety łączonej komunikacji 

autobusowej świadczonej przy udziale innych przewoźników autobusowych 

 

L.p. 

Strefa (obejmuje 

wszystkie przystanki 

do przystanku 

granicznego) 

Nazwy przystanków (przystanki graniczne strefy) 

 

 

Gmina 

1 

I od Rzeszów do Rudna Mała pętla 

Głogów Młp. 
II 

od Rzeszów do Głogów Młp. ul Kolejowa -I / 

Centrum Przesiadkowe / Głogów Młp. Rynek / Os. 

Słoneczne 

2 I 
od Rzeszów do Trzebownisko Z-d Ogrodniczy / 

Nowa Wieś Zaczerska 
Trzebownisko 

3 II 
od Rzeszów do Jasionka Aeroklub 

od Rzeszów do Terliczka  (p. Trzebownisko / Łąka) 

4 I 

od Rzeszów do Malawa Góra 

Krasne 
od Rzeszów do Krasne Wólka 

od Rzeszów do Krasne Kolonia 

5 II od Strażów do Palikówka 

6 I 

od Rzeszów do Mogielnica pętla 

Boguchwała 

od Rzeszów do Lutoryż / Zarzecze Most 

od Rzeszów do Niechobrz Rondo  

od Rzeszów do Kielanówka -  Boguchwała 

od Rzeszów do Nosówka 

od Rzeszów do Zgłobień 

7 II 
od  Wola Zgłobieńska II do Wola Zgłobieńska pętla 

od  Niechobrz środek do Niechobrz Góra pętla 

 



 Bilet miesięczny sieciowy + autobus będzie do nabycia w Punktach Obsługi 

Podróżnego ZTM w Rzeszowie oraz w sklepie internetowym: www.ebilet.erzeszow.pl od dnia 

24 czerwca.  Bilety zapisywane będą na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Poniższa tabela 

zawiera cennik biletów. 

 

 

Wykaz cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

przy udziale innych przewoźników autobusowych 

 

 

Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus ważny we wszystkie dni miesiąca: 

 

I strefa 

(ZG PKS) 

normalny 146,00    

ustawowy 73,00    

samorządowy 82,00    

II strefa 

(ZG PKS) 

normalny 

ustawowy 

samorządowy 
 

186,00 

93,00 

105,00 

 

 

Uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów. 

 

 W ofercie wspólnego biletu „Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus” obowiązują 

wszystkie uprawnienia ustawowe do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów.  

 Uprawnienia samorządowe do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów nadane Uchwałą 

Rady Miasta Rzeszowa w połączeniach miejską komunikacją zbiorową realizowanych 

autobusami ZTM w Rzeszowie obowiązują w pełnym zakresie, natomiast w komunikacji 

organizowanej przez ZG PKS obowiązują uprawnienia wymienione w poniższych tabelach. 



Przejazdy bezpłatne samorządowe:  

 

Osoby uprawnione  

Dokument 

potwierdzający 

uprawnienia 

dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole lub placówce, o których mowa w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj. z późn. 

zm.)  

zapis na RKM;  

osoby, które ukończyły 70 lat; zapis na RKM  
dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz ich 

opiekunowie towarzyszący im podczas przejazdu; 
zapis na RKM  

osoby: 
a) całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub 

niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

b) stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem 

do zasiłku pielęgnacyjnego; 

c) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do 

samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych); 
 

Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący 
w podróży w/w osobom - wskazany przez te osoby. 

zapis na RKM  

ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

opiekun towarzyszący im podczas podróży;  
zapis na RKM  

 

Przejazdy ulgowe samorządowe: 

 

 

Osoby uprawnione 

Dokument 

potwierdzający 

uprawnienia 

uczniowie od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce, 

o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996 tj. z późn. zm.) 

zapis na RKM  

emeryci oraz sędziowie lub prokuratorzy, którzy przeszli w stan spoczynku   zapis na RKM  

osoby:  

a) całkowicie niezdolne do pracy lub o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

b) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, zdolne do samodzielnej 

egzystencji (dot. służb mundurowych); 

zapis na RKM  

osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, które wcześniej 

pobierały emeryturę;  
zapis na RKM  

uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich; zapis na RKM  

rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu 

Szkół Specjalnych i na zajęcia terapeutyczne w drodze ze szkoły lub zajęć 

terapeutycznych po odwiezieniu dziecka, jak również w drodze po dziecko na 

trasie: miejsce zamieszkania- szkoła oraz miejsce zamieszkania – miejsce terapii 

zajęciowej; 

zapis na RKM 

 

Rzeszów, dnia 23 czerwca 2021 r. 


