Від 01.06.2022 р. військовим мігрантам з України більше не прислуговуватимуть безкоштовні проїзди
міським транспортом. Пільги та безкоштовні проїзди громадяни України можуть отримати за таким же
принципом як і громадяни Польщі.
ЦІНИ КВИТКІВ РАЗОВОГО ТА БАГАТОРАЗОВОГО КОМПОСТУВАННЯ ЗА
ПРОЇЗД МІСЬКИМ ТРАНСОРТОМ ГМІНАМИ: ХШАНУВ, ТШЕБІНЯ І ЛІБІОНЖ

КВИТКИ РАЗОВОГО КОМПОСТУВАННЯ

ЦІНА
ЦІНА
НОРМАЛЬНОГО ПІЛЬГОВОГО
КВИТКА
КВИТКА

Разовий квиток на проїзд на території одної гміни.

3,60зл

1,80зл

Тимчасовий квиток дійсний протягом 40 хвилин від моменту
компостування (з можливістю пересадки) або один проїзд на території
двох гмін.

4,40зл

2,20зл

Тимчасовий квиток дійсний протягом 60 хвилин від моменту
компостування (з можливістю пересадки) або один проїзд по цілій мережі
міського транспорту в Хшанові

5,00зл

2,50зл

Абонемент на 1 день – квиток дає право на проїзд всіма лініями по цілій
мережі міського транспорту в Хшанові – дійсний до 24:00 год, того дня
коли його прокомпостовано (з можливістю пересадки)

8,40зл

4,20зл

КВИТКИ БАГАТОРАЗОВОГО КОМПОСТУВАННЯ

ЦІНА
ЦІНА
НОРМАЛЬНОГО ПІЛЬГОВОГО
КВИТКА
КВИТКА

Абонемент на десять проїздів плюс одинадцятий проїзд безкоштовно - на
території одної гміни.
Абонемент на десять проїздів плюс одинадцятий проїзд безкоштовно –
тимчасовий дійсний протягом 40 хвилин від моменту компостування (з
можливістю пересадки) або разовий проїзд на території двох гмін.

36,00зл

18,00зл

44,00зл

22,00зл

ЦІНИ АБОНЕМЕНТІВ (ТИЖНЕВИХ І МІСЯЧНИХ)
ПРОЇЗД В МЕЖАХ ОДНОЇ ГМІНИ
НОМІНАЛ

ML1
M1
TL1
T1

ТИП АБОНЕМЕНТУ
Місячний абонемент - дає право на проїзд одною, конкретною
автобусною лінією на території одної Гміни - дійсний від дня
вказаного на квитку до того самого дня наступного місяця.
Місячний мережевий абонемент - дає право на проїзд всіма
лініями на території одної Гміни - дійсний від дня вказаного на
квитку до того самого дня наступного місяця.
Тижневий абонемент - дає право на проїзд одною, конкретною
автобусною лінією на території одної Гміни - дійсний 7 днів від
години і дати вказаних на квитку.
Тижневий мережевий абонемент - дає право на проїзд всіма
лініями на території одної Гміни - дійсний 7 днів від години і дати
вказаних на квитку.

ЦІНА
ЦІНА
НОРМАЛЬНОГО ПІЛЬГОВОГО
КВИТКА
КВИТКА

60,00зл

30,00зл

80,00зл

40,00зл

20,00зл

10,00зл

24,00зл

12,00зл

ПРОЇЗД В МЕЖАХ ДВОХ ГМІН
НОМІНАЛ

M2
T2

ТИП АБОНЕМЕНТУ
Місячний мережевий абонемент - дає право на проїзд всіма лініями
на території двох Гмін - дійсний від дня вказаного на квитку до того
самого дня наступного місяця.
Тижневий мережевий абонемент - дає право на проїзд всіма лініями
на території двох Гмін - дійсний 7 днів від години і дати вказаних на
квитку.

ЦІНА
ЦІНА
НОРМАЛЬНОГО ПІЛЬГОВОГО
КВИТКА
КВИТКА

100,00зл

50,00зл

30,00зл

15,00зл

НОМІНАЛ

M3
T3

ПРОЇЗД ПО ЦІЛІЙ МЕРЕЖІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ХШАНОВІ
ЦІНА
ЦІНА
ТИП АБОНЕМЕНТУ
НОРМАЛЬНОГО ПІЛЬГОВОГО
КВИТКА
КВИТКА
Місячний мережевий абонемент - дає право на проїзд всіма лініями
по цілій мережі міського транспорту в Хшанові - дійсний від дня
120,00зл
60,00зл
вказаного на квитку до того самого дня наступного місяця.
Тижневий мережевий абонемент - дає право на проїзд всіма лініями
по цілій мережі міського транпорту в Хшанові - дійсний 7 днів від
40,00зл
20,00зл
години і дати вказаних на квитку.

ПРАВИЛА ПРОЇЗДУ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ В МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ В ХШАНОВІ

Перевезення багажу, велосипеда, візка, музичних інструментів, спортивного екіпірування і т. п.
1. Зобов'язує оплата згідно з тарифом відповідно до номіналу нормального білету на проїзд на
території одної гміни.
2. Обов'язок оплати стосується всіх пасажирів без огляду на належні їм пільги або право до
безкоштовних проїздів міським транспортом.
3. Проїзд для дитини до 4 років разом з дитячим візком безкоштовний.
4. За багаж, якого виміри більші ніж 70 см x 45 см x 45 см зобов'язує оплата згідно з тарифом. У
випадку валізи вимір буде рахуватись від підлоги (включаючи колеса) до верхньої сторони валізи
не враховуючи ручки.
5. За перевезення велосипедів (без огляду на розмір велосипеду) необхідно внести оплату згідно з
тарифом. Перевезення можливе виключно в позначеному автобусі, призначеному для цієї мети.
Правила перевезення велосипеду знаходяться в Правилах порядку.
6. Перевезення переносних музичних інструментів для учнів та студентів, яким прислуговує пільга
безкоштовний.
Продаж квитків в транспорті.
1. Водій транспортного засобу зобов'язаний, дотримуючись нижче описаних пунктів, продати білет,
але тільки номіналом 5,00 зл нормальний i 2,50 зл пільговий.
2. Водій транспортного засобу може продавати квитки виклюючно під час зупинки. Водій приймає
тільки номінали вартістю не менші ніж 50 гр і не більші ніж 20 зл.
3. В разі необхідності придбання квитка в транспорті, пасажир входячи до транспорту зобов'язаний
без затримки піти до водія або білетного автомату і після покупки квитка негайно
прокомпостувати його в найближчому компостері.
4. Продаж квитків в транспорті це тіьки розширення стаціонарної мережі продажу квитків, з огляду
на це ми заохочуємо купувати квитки в стаціонарних пунктах, мобільних програмах або в
білетних автоматах "про запас" протягом попередньої подорожі.
5. Пасажир, який не купив квиток у водія через брак готівки відповідного номіналу або в білетному
автоматі через його аварію, або брак мобільної мережі, несе повну відповідальність за
безквитковий проїзд.
Продаж електронних разових квитків та абонементів через телефон або інший мобільний
пристрій.
1. Пасажир зобов'язаний приготувати відповідну програму і поповнити рахунок перед початком
подорожі, далі купити квиток і "прокомпостувати його" негайно після входу в автобус. Пасажир,
який в моменті початку контролю не має правильно купленого і "прокомпостованого" квитка в
мобільній програмі, несе повну відповідальність за безквитковий проїзд. Електронний квиток
куплений ("прокомпостований") після початку контролю недійсний.
2. В разі браку можливості контролю даних на електронному квитку з приводу проблем з
інтернетом або пристроєм, на якому завантажена програма, контролер виставляє штрафний
квиток, а адміністрація міського транспорту в Хшанові після отримання з системи оператора
електронних квитків, підтвердження правильності квитка, на письмовий внесок пасажира,
скасовує штраф, про що пасажир буде письмово повідомлений.
Деталі щодо пільг та безкоштовних проїздів:
www.zkkm.pl/wykaz ulg

