Cennik biletów ważny od 01.07.1993r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach.
Opłata niezależna od długości przejazdu.
Za przejazdy jednorazowe:
na liniach zwykłych i przyśpieszonych
N – 4000 zł U – 2000 zł
na liniach pośpiesznych
N – 6000 zł U – 3000 zł
Kierowcy autobusów sprzedają bilety z opłatą manipulacyjną + 1000 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
4000 zł, 6000 zł, 4 000 zł+1000 zł, 6 000 zł+1000 zł.
Emitowano dwa rodzaje biletów jednodniowych i dwa rodzaje pięciodniowych.
Cennik biletów miesięcznych autobusowo-tramwajowych ważny od 01.03.1993r.
SYMBOL

NAZWA

CENA
Normalny

Ulgowy

AT 11 N
AT 11 U

Docelowy na obszarze jednego miasta (gminy),
na jedną linię (bezprzesiadkowy), imienny.

120.000 zł

60.000 zł

AT 12 N
AT 12 U

Docelowy na obszarze jednego miasta (gminy),
na dwie linie(przesiadkowy), imienny.

160.000 zł

80.000 zł

AT 1 SN
AT 1 SU

Sieciowy na obszarze jednego miasta
(gminy), imienny.

180.000 zł

90.000 zł

AT 21 N
AT 21 U

Docelowy na jedną linię, bezprzesiadkowy
bez ograniczeń długości przejazdu.

140.000 zł

70.000 zł

AT 22 N
AT 22 U

Docelowy na dwie linie, przesiadkowy,
bez ograniczeń długości przejazdu.

180.000 zł

90.000 zł

AT 2 SN
AT 2 SU

Sieciowy ograniczony do obszaru trzech
miast (gmin), imienny.

200.000 zł

100.000 zł

AT 2 CSN
AT 2 CSU

Sieciowy na obszarze całej sieci, imienny.

220.000 zł

110.000 zł

APT 1 N
APT 1 U

Docelowy na jedną linię, bezprzesiadkowy, bez
ograniczeń długości przejazdu, uwzględnia
linie pośpieszne, imienny.

180.000 zł

90.000 zł

APT 2 N
APT 2 U

Docelowy na dwie linie, bezprzesiadkowy, bez
ograniczeńdługości przejazdu uwzględniający
linie pośpieszne.

220.000 zł

110.000 zł

APT SN
APT SU

Sieciowy ograniczający do obszaru trzech
miast (gmin), z uwzględnieniem linii
pośpiesznych, imienny.

240.000 zł

120.000 zł

APT CSN
APT CSU

Sieciowy na obszarze całej sieci, z
uwzględnieniem linii pośpiesznych, imienny.

260.000 zł

130.000 zł

Cennik biletów ważny od 01.04.1994r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach.
Opłata niezależna od długości przejazdu.
Za przejazdy jednorazowe
na liniach zwykłych i pośpiesznych
N – 6000 zł U – 3000 zł
na liniach przyśpieszonych
N – 9000 zł U – 4500 zł
Kierowcy autobusów sprzedają bilety z opłatą manipulacyjną + 1000 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
6000 zł, 9000 zł, 6 000 zł +1000 zł, 9 000 zł +1000 zł
Emitowano dwa rodzaje biletów jednodniowych i dwa pięciodniowych.
Bilety miesięczne autobusowe.
SYMBOL

NAZWA

CENA
Normalny

Ulgowy

TM

Docelowy na obszarze jednego miasta (gminy)
imienny.

130.000 zł

65.000 zł

TC

Docelowy na obszarze dwóch i więcej miast
(gmin), imienny.

180.000 zł

90.000 zł

SM

Sieciowy na obszarze jednego miasta (gminy),
imienny.

200.000 zł

100.000 zł

SC

Sieciowy na obszarze dwóch i więcej miast
(gmin), imienny.

220.000 zł

110.000 zł

SCO

Sieciowy na obszarze dwóch i więcej miast
(gmin), na okaziciela.

340.000 zł

------------

Bilety miesięczne autobusowo – tramwajowe.
CENA

SYMBOL

NAZWA

TM/T

Docelowy na obszarze jednego miasta (gminy)
imienny.

160.000 zł

80.000 zł

TC/T

Docelowy na obszarze dwóch i więcej miast
(gmin), imienny.

220.000 zł

110.000 zł

SM/T

Sieciowy na obszarze jednego miasta (gminy),
imienny.

240.000 zł

120.000 zł

SC/T

Sieciowy na obszarze dwóch i więcej miast
(gmin), imienny.

280.000 zł

140.000 zł

SCO/T

Sieciowy na obszarze dwóch i więcej miast
(gmin), na okaziciela.

420.000 zł

------------

Normalny

Ulgowy

Cennik biletów ważny od 01.01.1995r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu.
Opłata niezależna od długości przejazdu.
Za przejazdy jednorazowe:
na liniach normalnych i przyśpieszonych
na liniach pośpiesznych

N – 60 gr/6 000 zł

U – 30 gr/3000 zł

N – 90 gr/9 000 zł

U – 45 gr/4500 zł

Kierowcy sprzedają bilety z opłatą manipulacyjną +10 gr/1000 zł.
Na liniach MZKP w Świerklańcu stosuje się taryfę czasową: do 20 min. jazdy 60 gr.,
20-30 min. 90 gr., 30-90 min. 1,20 zł.
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 60 gr. (6000 starych zł).

Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
60 gr/6000 zł, 90 gr/9000 zł, 60 gr/6 000 zł + 10 gr/1000 zł, 90 gr/9000 zł + 10 gr/1000 zł.
Bilety okresowe na okaziciela.
autobusowe:
jednodniowy
pięciodniowy

N – 2,00 zł/20.000 zł
N – 8,00 zł/80.000 zł

U – 1,00 zł/10.000 zł
U – 4,00 zł/40.000 zł

miesięczny autobusowy
N – 34,00 zł/340.000 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 42,00 zł/420.000 zł

-------------------------------------------------

Bilety miesięczne – imienne.
AUTOBUSOWO –
TRAMWAJOWE

AUTOBUSOWE
Normalny Ulgowy

13 zł

6,50 zł

130.000 zł

65.000 zł

18 zł

9,00 zł

180.000 zł

90.000 zł

20 zł

10 zł

200.000 zł 100.000 zł

22 zł

11 zł

220.000 zł 110.000 zł

Symbol

Uprawnienia

Symbol Normalny Ulgowy

TM

Przejazdy dowolnym rodzajem
linii na trasie określonej
przystankiem początkowym i
końcowym oraz liniami
łączącymi przystanki. Dotyczy
jednego wybranego miasta
(gminy).

TM/T 160.000 zł 80.000 zł

TC

Przejazdy dowolnym rodzajem
linii na trasie określonej
przystankiem początkowym i
końcowym oraz liniami
łączącymi przystanki. Dotyczy
dwóch i więcej miast (gmin).

TC/T 220.000 zł 110.000 zł

SM

Uprawnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
jednego wybranego miasta
(gminy).

SM/T

SC

Uprawnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
dwóch i więcej miast (gmin).

SC/T

16 zł

8 zł

22 zł

11 zł

24 zł

12 zł

240.000 zł 120.000 zł

28 zł

14 zł

280.000 zł 140.000 zł

Cennik biletów ważny od 01.03.1995r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu.
Opłata niezależna od długości przejazdu.
Za przejazdy jednorazowe:
na liniach normalnych i przyśpieszonych

N – 80 gr/8 000 zł

U – 40 gr/4000 zł

Kierowcy sprzedają bilety z opłatą manipulacyjną +20 gr/2000 zł.
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 80 gr. (8000 starych zł).

Emitowano dwa rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
80 gr/8000 zł, 80 gr/8 000 zł + 20 gr/2000 zł,
Bilety okresowe na okaziciela.
autobusowe:
jednodniowy
pięciodniowy

N – 2,40 zł/24.000 zł
N – 10,00 zł/100.000 zł

U – 1,20 zł/12.000 zł
U – 5,00 zł/50.000 zł

miesięczny autobusowy
N – 40,00 zł/400.000 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 50,00 zł/500.000 zł

-------------------------------------------------

Bilety miesięczne – imienne.
AUTOBUSOWO –
TRAMWAJOWE

AUTOBUSOWE
Normalny Ulgowy

18 zł

9 zł

180.000 zł

65.000 zł

24 zł

12 zł

240.000 zł 120.000 zł

25 zł

12,50 zł

250.000 zł 125.000 zł

30 zł

15 zł

300.000 zł 150.000 zł

Symbol

Uprawnienia

Symbol Normalny Ulgowy

TM

Przejazdy dowolnym rodzajem
linii na trasie określonej
przystankiem początkowym i
końcowym oraz liniami
łączącymi przystanki. Dotyczy
jednego wybranego miasta
(gminy).

TM/T 220.000 zł 110.000 zł

TC

Przejazdy dowolnym rodzajem
linii na trasie określonej
przystankiem początkowym i
końcowym oraz liniami
łączącymi przystanki. Dotyczy
dwóch i więcej miast (gmin).

TC/T 300.000 zł 150.000 zł

SM

Uprawnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
jednego wybranego miasta
(gminy).

SM/T

310.000 zł 155.000 zł

SC

Uprawnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
dwóch i więcej miast (gmin).

SC/T

360.000 zł 180.000 zł

22 zł

11 zł

30 zł

15 zł

31 zł

15,50 zł

36 zł

18 zł

Cennik biletów ważny od 01.03.1996r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu.
Opłata niezależna od długości przejazdu.
Za przejazdy jednorazowe:
na liniach normalnych i przyśpieszonych

N – 1 zł/10 000 zł

U – 50 gr/5000 zł

Kierowcy sprzedają bilety z opłatą manipulacyjną +20 gr/2000 zł.
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 1 zł (10.000 st. zł).

Emitowano dwa rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
1 zł/10.000 zł, 1 zł/10.000 zł + 20 gr/2000 zł,
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
autobusowe:
jednodniowy
N – 3,00 zł/30.000 zł
pięciodniowy
N – 10,00 zł/100.000 zł
miesięczny autobusowy
N – 40,00 zł/400.000 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 50,00 zł/500.000 zł
znaczek PLUS (autobusowy): 4,80 zł/48.000 zł.

U – 1,50 zł/15.000 zł
U – 5,00 zł/50.000 zł
-------------------------------------------------

Bilety miesięczne – imienne.
AUTOBUSOWO –
TRAMWAJOWE

AUTOBUSOWE
Normalny Ulgowy

23 zł

11,50 zł

230.000 zł 115.000 zł

30 zł

15 zł

300.000 zł 150.000 zł

27 zł

13,50 zł

270.000 zł 135.000 zł

36 zł

18 zł

360.000 zł 180.000 zł

Symbol

Uprawnienia

Symbol Normalny Ulgowy

TM

Przejazdy dowolnym rodzajem
linii na trasie określonej
przystankiem początkowym i
końcowym oraz liniami
łączącymi przystanki. Dotyczy
jednego wybranego miasta
(gminy).

TM/T 280.000 zł 140.000 zł

TC

Przejazdy dowolnym rodzajem
linii na trasie określonej
przystankiem początkowym i
końcowym oraz liniami
łączącymi przystanki. Dotyczy
dwóch i więcej miast (gmin).

TC/T 370.000 zł 150.000 zł

SM

Uprawnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
jednego wybranego miasta
(gminy).

SM/T

340.000 zł 170.000 zł

SC

Uprawnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie
dwóch i więcej miast (gmin).

SC/T

430.000 zł 215.000 zł

28 zł

14 zł

37 zł

18,50 zł

34 zł

17 zł

43 zł

21,50 zł

Cennik biletów ważny od 01.03.1997r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Opłata niezależna od długości przejazdu.
Za przejazdy jednorazowe
na liniach normalnych i przyśpieszonych

N – 1,20 zł

U – 0,60 zł

Kierowcy sprzedają bilety z opłatą manipulacyjną + 0,30 zł
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 1,20 zł.
Emitowano dwa rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
1,20 zł, 1,20 zł + 0,30 zł.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
autobusowe:
jednodniowy
N – 3,60 zł
pięciodniowy
N – 12,00 zł
miesięczny autobusowy
N – 45,00 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 55,00 zł
znaczek PLUS (autobusowy): 5,80 zł.

U – 1,80 zł
U – 6,00 zł
-------------------------

Miesięczny bilet autobusowy KSC ważny na wszystkich liniach na obszarze
KZK GOP i MZK Tychy.
N – 48,00 zł
U – 24,00 zł

Bilety miesięczne – imienne.
SYMBOL
UPRAWNIENIA
NORMALNY
SM autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
30,00 zł
miasta (gminy). Miejski
SM/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
36,00 zł
miasta (gminy). Miejski.
SC autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.
SC/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.

ULGOWY
15,00 zł

18,00 zł

38,00 zł

19,00 zł

46,00 zł

23,00 zł

Cennik biletów ważny od 01.01.1998r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem (linie normalne i przyśpieszone).
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
na 1 miasto (gmina)
N – 1,30 zł
U – 0,65 zł
na 2 sąsiadujące miasta (gminy)
N – 1,50 zł
U – 0,75 zł
na 3 i więcej miast (gmin)
N – 1,70 zł
U – 0,85 zł
W autobusach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych stref za 1,80 zł
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 1,30 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
1,30 zł, 1,50 zł, 1,70 zł, 1,50 zł + 0,30 gr.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
autobusowe:
1 dniowy
N – 4,40 zł
5 dniowy
N – 14,00 zł
7 dniowy
N – 18,00 zł
14 dniowy
N – 28,00 zł
miesięczny autobusowy
N – 49,00 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 59,00 zł

U – 2,20 zł
U – 7,00 zł
U – 9,00 zł
-------------------------------------

Bilet KSC wspólny MZK Tychy
i KZK GOP

U – 26,00 zł

N – 52,00 zł

Bilety miesięczne – imienne.
SYMBOL
UPRAWNIENIA
NORMALNY
SM autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
34,00 zł
miasta (gminy). Miejski
SM/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
40,00 zł
miasta (gminy). Miejski.
SC autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.
SC/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.

ULGOWY
17,00 zł

20,00 zł

42,00 zł

21,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

Cennik biletów ważny od 01.01.1999r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem (linie normalne i przyśpieszone).
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
N – 1,40 zł
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
N – 1,60 zł
w granicach 3 i więcej miast (gmin)
N – 1,90 zł

U – 0,70 zł
U – 0,80 zł
U – 0,95 zł

W autobusach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych stref za 2,00 zł
(cena wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 40 gr).
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 1,40 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
1,40 zł, 1,60 zł, 1,90 zł, 1,60 zł + 40 gr.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
autobusowe:
1 dniowy
N – 5,00 zł
5 dniowy
N – 16,00 zł
7 dniowy
N – 20,00 zł
14 dniowy
N – 33,00 zł
miesięczny autobusowy
N – 60,00 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 68,00 zł

U – 2,50 zł
U – 8,00 zł
U – 10,00 zł
-------------------------------------

Bilet wspólny MZK Tychy
i KZK GOP – KSC (od 01.02.1999r.)

U – 31,00 zł

N – 62,00 zł

Bilety miesięczne – imienne.
SYMBOL
UPRAWNIENIA
NORMALNY
SM autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
42,00 zł
miasta (gminy). Miejski
SM/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
48,00 zł
miasta (gminy). Miejski.
SC autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.
SC/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.

ULGOWY
21,00 zł

24,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

58,00 zł

29,00 zł

Cennik biletów ważny od 01.09. 1999r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem (linie normalne i przyśpieszone).
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
N – 1,60 zł
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
N – 1,80 zł
w granicach 3 i więcej miast (gmin)
N – 2,00 zł

U – 0,80 zł
U – 0,90 zł
U – 1,00 zł

W autobusach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych stref za 2,50 zł
(cena wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 40 gr).
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 1,60 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
1,60 zł, 1,80 zł, 2,00 zł, 2,10 zł + 40 gr.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
autobusowe:
1 dniowy
N – 5,00 zł
5 dniowy
N – 16,00 zł
7 dniowy
N – 20,00 zł
14 dniowy
N – 33,00 zł
miesięczny autobusowy
N – 60,00 zł
miesięczny autobusowo-tramwajowy N – 68,00 zł

U – 2,50 zł
U – 8,00 zł
U – 10,00 zł
-------------------------------------

Bilet wspólny MZK Tychy
i KZK GOP – KSC (od 01.02.1999r.)

U – 31,00 zł

N – 62,00 zł

Bilety miesięczne – imienne.
SYMBOL
UPRAWNIENIA
NORMALNY
SM autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
42,00 zł
miasta (gminy). Miejski
SM/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego
48,00 zł
miasta (gminy). Miejski.
SC autobusowy – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.
SC/T
autobus-tramwaj – uprawnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej
miast (gmin). Międzymiejski.

ULGOWY
21,00 zł

24,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

58,00 zł

29,00 zł

Cennik biletów ważny od 01.02. 2000r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem (linie normalne i przyśpieszone).
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
N – 2,00 zł
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
N – 2,30 zł
w granicach 3 i więcej miast (gmin)
N – 2,60 zł

U – 1,00 zł
U – 1,15 zł
U – 1,30 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych
stref za 3,00 zł
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,00 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania:
2,00 zł, 2,30 zł, 2,60 zł, 3,00 zł.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
1 dniowy autobusowy
N – 7,00 zł
U – 3,50 zł
5 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 20,00 zł
U – 10,00 zł
7 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 24,00 zł
U – 12,00 zł
14 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 39,00 zł
------------miesięczny autobusowo-tramwajowy
N – 78,00 zł
------------Bilet wspólny MZK Tychy
i KZK GOP – KSC
N – 80,00 zł
U – 40,00 zł
Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

56,00 zł

28,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

66,00 zł

33,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

53,00 zł

26,50 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

63,00 zł

31,50 zł

Semestralny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: ulgowy 97 zł.
Semestralny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: ulgowy 128 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 130 zł
ulgowy 65 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 160 zł
ulgowy 80 zł.

Cennik biletów ważny od 01.12. 2000r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)

N – 2,20 zł
N – 2,60 zł
N – 3,00 zł

U – 1,10 zł
U – 1,30 zł
U – 1,50 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych
stref za 3,50 zł
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,20 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania
2,20 zł, 2,60 zł, 3,00 zł, 3,50 zł.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
1 dniowy autobusowo-tramwajowy
5 dniowy autobusowo-tramwajowy
7 dniowy autobusowo-tramwajowy
14 dniowy autobusowo-tramwajowy
miesięczny autobusowo-tramwajowy
Bilet wspólny MZK Tychy
i KZK GOP – KSC

N – 10,00 zł
N – 24,00 zł
N – 28,00 zł
N – 46,00 zł
N – 88,00 zł

U – 5,00 zł
U – 12,00 zł
U – 14,00 zł
-------------------------

N – 94,00 zł

U – 47,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

64,00 zł

32,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

75,00 zł

37,50 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

61,00 zł

30,50 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

72,00 zł

36,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 170 zł
ulgowy 85 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 200 zł
ulgowy 100 zł.

Cennik biletów jednorazowych ważny od 01.01. 2002r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)

N – 2,30 zł
N – 2,80 zł
N – 3,30 zł

U – 1,15 zł
U – 1,40 zł
U – 1,65 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych
stref za 3,50 zł.
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,30 zł.
Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania
2,30 zł, 2,80 zł, 3,30 zł, 3,50 zł.
Bilety okresowe na okaziciela sieciowe.
1 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 11,00 zł
U – 5,50 zł
5 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 26,00 zł
U – 13,00 zł
7 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 30,00 zł
U – 15,00 zł
14 dniowy autobusowo-tramwajowy
N – 50,00 zł
------------Cennik biletów miesięcznych ważny od 01.02.2002r.
miesięczny autobusowo-tramwajowy
Bilet wspólny MZK Tychy
i KZK GOP – KSC

N – 95,00 zł

-------------

N – 100,00 zł

U – 50,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

69,00 zł

34,50 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

81,00 zł

40,50 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

66,00 zł

33,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

78,00 zł

39,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 180 zł
ulgowy 90 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 214 zł
ulgowy 107 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 28 zł

Cennik biletów ważny od 10.05.2003r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)

N – 2,30 zł
N – 2,80 zł
N – 3,30 zł

U – 1,15 zł
U – 1,40 zł
U – 1,65 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych
stref za 3,50 zł.
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,30 zł.

Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania
2,30 zł, 2,80 zł, 3,30 zł, 3,50 zł.
W okresie od 1 lipca do 30 września bilet jednorazowy o nominale 3,30 zł obowiązuje w granicach
trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania z możliwością przesiadek.

Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
1 dniowy
2 dniowy
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny
Bilet wspólny MZK Tychy
i KZK GOP – KSC

N – 12,00 zł
N – 18,00 zł
N – 28,00 zł
N – 32,00 zł
N – 54,00 zł
N – 104,00 zł

U – 6,00 zł
U – 9,00 zł
U – 14,00 zł
U – 16,00 zł
-------------------------

N – 110,00 zł

U – 55,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

76,00 zł

38,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

90,00 zł

45,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

72,00 zł

36,00 zł

86,00 zł

43,00 zł

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi
lub wyłącznie tramwajowymi
SC
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 196 zł
ulgowy 98 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 234 zł
ulgowy 117 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 30 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 150 zł

ulgowy 75 zł

Cennik biletów ważny od 01.02.2004r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)

N – 2,30 zł
N – 2,80 zł
N – 3,30 zł

U – 1,15 zł
U – 1,40 zł
U – 1,65 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych
stref za 3,50 zł.
Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,30 zł.

Emitowano cztery rodzaje biletów jednorazowych dwustronnego kasowania
2,30 zł, 2,80 zł, 3,30 zł, 3,50 zł.
W okresie od 1 lipca do 30 września bilet jednorazowy o nominale 3,30 zł obowiązuje w granicach
trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania z możliwością przesiadek.

Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
1 dniowy
2 dniowy
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 12,00 zł
N – 18,00 zł
N – 28,00 zł
N – 32,00 zł
N – 54,00 zł
N – 104,00 zł

U – 6,00 zł
U – 9,00 zł
U – 14,00 zł
U – 16,00 zł
-------------------------

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

76,00 zł

38,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

90,00 zł

45,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

72,00 zł

36,00 zł

86,00 zł

43,00 zł

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
SC
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 196 zł
ulgowy 98 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 234 zł
ulgowy 117 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 30 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 150 zł

ulgowy 75 zł

Z dniem 1 grudnia 2004r. wprowadzono do sprzedaży bilety jednostronnego kasowania
w dotychczasowych cenach.

Cennik biletów ważny od 01.04.2005r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)

N – 2,40 zł
N – 2,90 zł
N – 3,50 zł

U – 1,20 zł
U – 1,45 zł
U – 1,75 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych stref
za 3,50 zł normalny i 1,75 zł ulgowy

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,40 zł.
Emitowano osiem rodzajów biletów jednorazowych jednostronnego kasowania
2,40 zł, 2,90 zł, 3,50 zł, 1,20 zł, 1,45 zł, 1,75 zł i od kierowcy 3,50 zł i 1,75 zł.
W okresie od 1 lipca do 30 września bilety jednorazowe o nominale 3,50 zł/1,75 zł obowiązują w
granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania z możliwością
przesiadek.

Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
1 dniowy
2 dniowy
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 12,00 zł
N – 18,00 zł
N – 30,00 zł
N – 34,00 zł
N – 56,00 zł
N – 108,00 zł

U – 6,00 zł
U – 9,00 zł
U – 15,00 zł
U – 17,00 zł
-------------------------

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

82,00 zł

41,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

96,00 zł

48,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

78,00 zł

39,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

92,00 zł

46,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 200 zł
ulgowy 100 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 240 zł
ulgowy 120 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 30 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 160 zł

ulgowy 80 zł

Cennik biletów ważny od 01.11.2007r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)

N – 2,40 zł
N – 2,90 zł
N – 3,50 zł

U – 1,20 zł
U – 1,45 zł
U – 1,75 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety niezależnie od ilości przekroczonych stref
za 3,50 zł normalny i 1,75 zł ulgowy

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,40 zł.
Emitowano osiem rodzajów biletów jednorazowych jednostronnego kasowania
2,40 zł, 2,90 zł, 3,50 zł, 1,20 zł, 1,45 zł, 1,75 zł i od kierowcy 3,50 zł i 1,75 zł.
W okresie od 1 lipca do 30 września bilety jednorazowe o nominale 3,50 zł/1,75 zł obowiązują w
granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania z możliwością
przesiadek.

Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
1 dniowy
2 dniowy
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 12,00 zł
N – 18,00 zł
N – 30,00 zł
N – 34,00 zł
N – 56,00 zł
N – 108,00 zł

U – 6,00 zł
U – 9,00 zł
U – 15,00 zł
U – 17,00 zł
U – 28,00 zł
U – 54,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

82,00 zł

41,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

96,00 zł

48,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

78,00 zł

39,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

92,00 zł

46,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 200 zł
ulgowy 100 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 240 zł
ulgowy 120 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 30 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 160 zł

ulgowy 80 zł

Cennik biletów ważny od 01.04.2008r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)
lub przez godzinę od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)

N – 2,40 zł
N – 3,00 zł
N – 4,00 zł

U – 1,20 zł
U – 1,50 zł
U – 2,00 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety za 4,00 zł normalny i 2,00 zł ulgowy niezależnie od
ilości przekroczonych stref (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie, w którym został
skasowany.

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,40 zł.
Emitowano osiem rodzajów biletów jednorazowych jednostronnego kasowania
2,40 zł, 3,00 zł, 4,00 zł, 1,20 zł, 1,50 zł, 2,00 zł i od kierowcy 4,00 zł i 2,00 zł.
Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
1 dniowy
2 dniowy
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 12,00 zł
N – 18,00 zł
N – 30,00 zł
N – 34,00 zł
N – 60,00 zł
N – 120,00 zł

U – 6,00 zł
U – 9,00 zł
U – 15,00 zł
U – 17,00 zł
U – 30,00 zł
U – 60,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

88,00 zł

44,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

104,00 zł

52,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

84,00 zł

42,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

100,00 zł

50,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 224 zł
ulgowy 112 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 264 zł
ulgowy 132 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 32 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 176 zł

ulgowy 88 zł

Cennik biletów ważny od 01.03.2010r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)
lub przez godzinę od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)

N – 2,60 zł
N – 3,00 zł
N – 4,00 zł

U – 1,30 zł
U – 1,50 zł
U – 2,00 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,00 zł i 2,00 zł uprawniające do podróży
przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu
pojazdem, w którym został skasowany.

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,60 zł.
Emitowano osiem rodzajów biletów jednorazowych jednostronnego kasowania
2,60 zł, 3,00 zł, 4,00 zł, 1,30 zł, 1,50 zł, 2,00 zł i od kierowcy 4,00 zł i 2,00 zł.
Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
24 godzinny
48 godzinny
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 12,00 zł
N – 20,00 zł
N – 32,00 zł
N – 36,00 zł
N – 66,00 zł
N – 130,00 zł

U – 6,00 zł
U – 10,00 zł
U – 16,00 zł
U – 18,00 zł
U – 33,00 zł
U – 65,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

94,00 zł

47,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

112,00 zł

56,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

84,00 zł

42,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

100,00 zł

50,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 240 zł
ulgowy 120 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 282 zł
ulgowy 141 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 36 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 190 zł

ulgowy 95 zł

Cennik biletów ważny od 01.08.2011r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy)
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin)
w granicach 3 i więcej miast (gmin)
lub przez godzinę od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)

N – 2,80 zł
N – 3,40 zł
N – 4,20 zł

U – 1,40 zł
U – 1,70 zł
U – 2,10 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,20 zł i 2,10 zł uprawniające do podróży
przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu
pojazdem, w którym został skasowany.

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 2,80 zł.
Emitowano osiem rodzajów biletów jednorazowych jednostronnego kasowania
2,80 zł, 3,40 zł, 4,20 zł, 1,40 zł, 1,70 zł, 2,10 zł i od kierowcy 4,20 zł i 2,10 zł.
Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
24 godzinny
48 godzinny
5 dniowy
7 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 14,00 zł
N – 24,00 zł
N – 36,00 zł
N – 42,00 zł
N – 76,00 zł
N – 150,00 zł

U – 7,00 zł
U – 12,00 zł
U – 18,00 zł
U – 21,00 zł
U – 38,00 zł
U – 75,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

108,00 zł

54,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

128,00 zł

64,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

96,00 zł

48,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

116,00 zł

58,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 276 zł
ulgowy 138 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 324 zł
ulgowy 162 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 42 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 220 zł
ulgowy 110 zł
Od 1 stycznia 2012 roku przy przejazdach jednorazowych wprowadza się taryfę czasową w
związku z czym wszystkie bilety jednorazowe sprzedawane w punktach sprzedaży posiadają
odpowiedni zapis w jakim okresie czasu obowiązują.

Cennik biletów ważny od 01.04.2012r.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach i
i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Za przejazdy jednorazowe autobusem lub tramwajem.
- bilety nabywane w punktach sprzedaży
w granicach 1 miasta (gminy) lub przez 15 min.
w granicach 2 sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 min.
w granicach 3 i więcej miast (gmin)lub przez 1 godzinę
od momentu skasowania
(wszystkie bilety z możliwością przesiadek)

N – 3,00 zł
N – 3,60 zł
N – 4,40 zł

U – 1,50 zł
U – 1,80 zł
U – 2,20 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,40 zł i 2,20 zł uprawniające do podróży
przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu
pojazdem, w którym został skasowany.

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z taryfą: 3,00 zł.
Emitowano osiem rodzajów biletów jednorazowych jednostronnego kasowania
3,00 zł, 3,60 zł, 4,40 zł, 1,50 zł, 1,80 zł, 2,20 zł i od kierowcy 4,40 zł i 2,20 zł.
Bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
24 godzinny
48 godzinny
5 dniowy
14 dniowy
miesięczny

N – 16,00 zł
N – 26,00 zł
N – 40,00 zł
N – 82,00 zł
N – 160,00 zł

U – 8,00 zł
U – 13,00 zł
U – 20,00 zł
U – 41,00 zł
U – 80,00 zł

Bilety miesięczne – imienne:
Symbol

Uprawnienia

Normalny

Ulgowy

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

116,00 zł

58,00 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na
terenie dwóch i więcej miast (gmin).
Bilet autobusowo – tramwajowy.

138,00 zł

69,00 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na
terenie jednego wybranego miasta (gminy).

102,00 zł

51,00 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

124,00 zł

62,00 zł

Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 1 gminy: normalny 296 zł
ulgowy 148 zł.
Kwartalny tramwajowy uprawniający do przejazdu
na trenie 2 i więcej gmin: normalny 348 zł
ulgowy 174 zł.
Miesięczny szkolny ulgowy: imienny TS 45 zł
Wakacyjny, dwumiesięczny, imienny WSC: normalny 240 zł

ulgowy 120 zł

