
BILETY JEDNORAZOWE

Poz Uprawnieni do korzystania z ulg ustawowych

Ulga [%]

Rodzaj biletu

Bilet jednorazowy

I strefa* II strefa** I + II strefa* **

Cena normalna 3,20 zł 4,20 zł 5,00 zł

1 a) honorowi krwiodawcy 33 2,14 zł 2,81 zł 3,35 zł

2 37 2,02 zł 2,65 zł 3,15 zł

3 49 1,63 zł 2,14 zł 2,55 zł

4 51 1,57 zł 2,06 zł 2,45 zł

5 78 0,70 zł 0,92 zł 1,10 zł

6 93 0,22 zł 0,29 zł 0,35 zł

7 95 0,16 zł 0,21 zł 0,25 zł

8 100 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9 1,60 zł 2,10 zł 2,50 zł

10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

11 3,20 zł 4,20 zł 5,00 zł

12 Opłata za przewóz roweru za zgodą kierowcy w I i II strefie 3,20 zł

LEGENDA: Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 0050.42.2022

* I strefa   – obszar Gminy Rędziny i Gminy Mstów Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.03.2022 r.

** II strefa – obszar Miasta Częstochowa

Stawki opłat za usługi przewozowe świadczone przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach z uwzględnieniem 
ulg ustawowych i handlowych

a) osoby niewidome, nie uznane za osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji (stopień umiarkowany i lekki – II i III 
grupa inwalidzka);                                                                        
b) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego          
c) weteran; inwalida wojenny i wojskowy nie zaliczony do I grupy 
inwalidów

a) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, tj: posiadające 
znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa inwalidzka)

a) kombatanci                                                                               
b) niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji                     
c) osoby represjonowane

a) dzieci w wieku do 4 lat – siedzące;                                          
b) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub 
niepełnosprawne;                                                                       
c) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży 
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych;                
d) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej;                 
e) funkcjonariusze celni; żołnierze Żandarmerii Wojskowej;         
f) żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową;            
g) umundurowani policjanci;                                                        
h) inwalidzi wojenni i wojskowi I grupy;                                         
i) cywilne niewidome ofiary działań wojennych

a) osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej 
egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności – I grupa 
inwalidzka)

a) przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie 
niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 
(znaczny stopień niepełnosprawności – I grupa inwalidzka) lub 
inwalidzie wojennemu i wojskowemu I grupy

a) dzieci w wieku do 4 lat – niezajmujące miejsca siedzącego;    
b) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania 
czynności służbowych związanych z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem nielegalnej migracji;                                          
c) posłowie, senatorowie

a) emeryci i renciści – na podstawie ostatniego odcinka renty, 
emerytury łącznie z dowodem osobistym;                                   
b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki oraz 
studenci wyższych uczelni – na podstawie ważnej legitymacji

Ulga 

handlowa 
50%

a) emeryci i renciści powyżej 75 roku życia – na podstawie 
dowodu osobistego;                                                                     
b) pracownicy GZK – na podstawie ważnej legitymacji;               
c) małżonkowie i dzieci własne oraz przysposobione 
pracowników GZK – na podstawie ważnej legitymacji

Ulga 

handlowa 
100%

Opłata za przewóz bagażu (powyżej 40x60x90cm, poza wózkiem 
dziecięcym) i dużych zwierząt



BILETY OKRESOWE

Poz
Ulga [%]

Rodzaj biletu

Cały miesiąc Cały miesiąc

75,00 zł 42,00 zł 91,00 zł 51,00 zł 112,00 zł 63,00 zł 130,00 zł 73,00 zł

1 33 50,25 zł 60,97 zł 75,04 zł 87,10 zł

2 37 47,25 zł 57,33 zł 70,56 zł 81,90 zł

3 49 38,25 zł 46,41 zł 57,12 zł 66,30 zł

4 51 36,75 zł 44,59 zł 54,88 zł 63,70 zł

5 78 16,50 zł 20,02 zł 24,64 zł 28,60 zł

6 93 5,25 zł 6,37 zł 7,84 zł 9,10 zł

7 37,50 zł 21,00 zł 45,50 zł 25,50 zł 56,00 zł 31,50 zł 65,00 zł 36,50 zł

8 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 0050.42.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.03.2022 r.

Stawki opłat za usługi przewozowe świadczone przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach z uwzględnieniem   ulg 
ustawowych i handlowych

Uprawnieni do korzystania z ulg 
ustawowych

Bilet okresowy do 

5 km
Bilet okresowy od 

5 km do 10 km
Bilet okresowy od 10 

km do 15 km
Bilet okresowy 

powyżej 15 km

Cały 
miesiąc

½ 
miesiąca

Cały 
miesiąc

½ 
miesiąca

½ 
miesiąca

½ 
miesiąca

Cena 
normalna

a) nauczyciele przedszkoli i szkół – o 
uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele 
akademiccy

a) osoby niewidome, nie uznane za osoby 
niezdolne do samodzielnej egzystencji (stopień 
umiarkowany i lekki – II i III grupa inwalidzka)

a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 
nauki do ukończenia nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej – o uprawnieniach szkoły 
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat

a) studenci do ukończenia 26 lat; doktoranci 
do ukończenia 35 lat

a) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem 
lub niepełnosprawne;           

a) osoby niewidome uznane za niezdolne do 
samodzielnej egzystencji (znaczny stopień 
niepełnosprawności – I grupa inwalidzka)

a) emeryci i renciści – na podstawie ostatniego 
odcinka renty, emerytury łącznie z dowodem 
osobistym;                                                          
                                                                         

Ulga 
handlowa 

50%

a) emeryci i renciści w przedziale wiekowym 
70-75 lat – na podstawie dowodu osobistego;    
                                                                          
b) sołtysi z terenu Gminy Rędziny – na 
podstawie ważnej legitymacji;  

            Ważny 12 miesięcy              
            na całej trasie               

100,00 zł

              Ważny 6 miesięcy                    
                na całej trasie                  

70,00 zł

a) emeryci i renciści powyżej 75 roku życia 
– na podstawie dowodu osobistego;                  
b) pracownicy GZK – na podstawie ważnej 
legitymacji;                                                        
c) małżonkowie i dzieci własne oraz 
przysposobione pracowników GZK – na 
podstawie ważnej legitymacji

Ulga 
handlowa 

100%


