
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy

Bilet jednorazowy na linie miejskie 2,60 zł 1,30 zł

Bilet jednorazowy za przewóz bagażu, zwierzęcia na wszystkie                                                            

linie miejskie i podmiejskie
(nie dotyczy pasażerów posiadających bilety miesięczne i na trzy kolejne miesiące)

Bilet jednorazowy na linie nocne (od godz. 23
00 

do 4
00

) 3,40 zł 1,70 zł

Bilet jednorazowy na linie podmiejskie:

a) do pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta 2,60 zł 1,30 zł

b) od pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta 3,40 zł 1,70 zł

Bilet 60 minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów     

w ciągu 60 minut od momentu skasowania
4,00 zł 2,00 zł

Bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie 10,00 zł 5,00 zł

Weekendowy bilet rodzinny na wszystkie linie

4,00 zł 2,00 zł

10,00 zł 5,00 zł

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy

Bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 32,00 zł 16,00 zł

Bilet 7-dniowy na określoną linię miejską lub podmiejską 26,00 zł 13,00 zł

Bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską 72,00 zł 36,00 zł

Bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię miejską 

lub podmiejską
198,00 zł 99,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie 88,00 zł 44,00 zł

Bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie 246,00 zł 123,00 zł

Bilet miesięczny na określoną linię podmiejską i wszystkie 

linie miejskie
96,00 zł 48,00 zł

Bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię podmiejską 

i wszystkie linie miejskie                                            
270,00 zł 135,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 102,00 zł 51,00 zł

Bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie 

i podmiejskie
288,00 zł 144,00 zł

Bilet miesięczny NA OKAZICIELA na wszystkie linie

Specjalny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską

Specjalny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie

Specjalny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie

Cennik biletów MZK w Bielsku-Białej
Obowiązuje od 1 lipca 2011 r. 

10,00 zł  -  „ Rodzina +"

BILETY JEDNORAZOWE, CZASOWE, JEDNODNIOWE I WEEKENDOWE 

Informacje dodatkowe:

2,60 zł

Kierowca sprzedaje bilety czasowe: 60 minutowe, jednodniowe                                                                                                                                   

i weekendowe za odliczoną gotówkę

BILETY OKRESOWE, MIESIĘCZNE, SPECJALNE I NA TRZY KOLEJNE MIESIĄCE 

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub zaniżenie opłaty: 130 zł

120,00 zł

26,00 zł

1. W sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK w Bielsku-Białej ważne są bilety z nadrukiem "MZK w Bielsku-Białej".

36,00 zł

31,00 zł

10,00 zł  -  „ Rodzina +"

3. Bilety socjalne: miesięczne i na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy 

    Społecznej, ul. Karola Miarki 11, tel. 33 499 56 00, e-mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net

.4. Więcej przydatnych informacji udostępniono na stronie: www.mzk.bielsko.pl oraz www.mzkb-b.internetdsl.pl/main.htm

    a) ul. Sukienniczej 3 (pn-wt: 8
00

 - 16
00

, śr: 8
00

 - 17
00

, czw-pt: 8
00

 - 16
00

, pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca: 8
00

 - 18
00

);

    b) ul. Długiej 50 (pn-pt: godz. 8
00

 - 14
15

).

2. Sprzedaż biletów miesięcznych i na trzy kolejne miesiące od 12-go dnia każdego miesiąca prowadzą kasy biletowe MZK przy:


