Ceny biletów
2020-01-09
W tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej obowiązują bilety, które są dostępne w
automatach biletowych stacjonarnych i mobilnych, w punktach sprzedaży biletów, a także w
niektórych punktach handlowych.

Bilety do kasowania to bilety na okaziciela, występujące w formie biletów papierowych lub
biletów zapisanych na urządzeniach mobilnych za pomocą takich aplikacji, jak np. iMKA,
moBiLET, mPay, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl.

Ceny biletów normalnych jedno- i wieloprzejazdowych (w zł):
1) miejskie
20-minutowy – 3,40
50-minutowy lub 1-przejazd – 4,60
90-minutowy – 6,00
24-godzinny – 15,00
48-godzinny – 28,00
72-godzinny – 42,00
7-dniowy – 56,00
grupowy do 20 os. – 36,00
bilet weekendowy rodzinny – 16,00
bilet WSPÓLNY 70-minutowy na KMK oraz pociągami Kolei Małopolskich sp. z o.o. –
5,40
2) aglomeracyjne
20-minutowy – 3,40
50-minutowy lub 1-przejazd – 4,60
90-minutowy – 6,00
24-godzinny – 20,00
7-dniowy – 68,00
grupowy do 20 os. – 46,00
bilet weekendowy rodzinny – 16,00
bilet WSPÓLNY 70-minutowy na KMK oraz pociągami Koleji Małopolskich sp. z o.o. –
5,40
Ceny biletów normalnych okresowych (w zł):
1) miejskie
imienny na 1 linię – 69,00
imienny na 2 linie – 89,00
imienny sieciowy – 106,00
socjalny – 29,00
aktywizujący – 50,00

2) aglomeracyjne
imienny na 1 linię – 96,00
imienny na 2 linie – 104,00
imienny sieciowy – 158,00
socjalny – 46,00
aktywizujący – 100,00
Ceny biletów normalnych okresowych z Kartą Krakowską (w zł):
1) miejskie
imienny na 1 linię – 45,00
imienny na 2 linie – 58,00
imienny sieciowy – 69,00
2) aglomeracyjne
imienny na 2 linie – 73,00
imienny sieciowy – 121,00

WAŻNE:
W komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa i w gminach ościennych nie
pobiera się opłat za przewóz bagażu podręcznego.
Prowadzący pojazd sprzedaje bilety wyłącznie w przypadku braku lub awarii
automatu biletowego – za odliczoną kwotę i tylko w czasie postoju.
Więcej informacji o biletach.
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