
Ze względu na dużą ilość wpływających zapytań, poniżej przedstawiamy 

odpowiedzi na niektóre z nich  

Poniżej znajdują się najczęściej wysyłane pytania oraz odpowiedzi. 

 

1. Kto będzie operatorem w powiatowych przewozach pasażerskich? 

 

Operatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego będzie firma Irex-trans Sp. zoo .o. 

 z siedzibą w Bydgoszczy 85-834, ul. Mokra 3. 

2. Gdzie i od kiedy można zakupić bilet? 

Bilety miesięczne na komunikację powiatową można nabyć w punkcie sprzedaży 

Stacji Paliw przy ul. Rapackiego/Intermarche od 3 stycznia 2022 r.  

Bilety jednorazowe nabywa się wyłącznie u kierowcy autobusu.  

 

3. Czy bilet ulgowy komunikacji miejskiej będzie obowiązywał na liniach 

powiatowych? 

Na liniach powiatowych nie obowiązują bilety ulgowe komunikacji miejskiej. 

 

      4. Czy bilet jednorazowy komunikacji miejskiej będzie obowiązywał na 

          liniach powiatowych 

Na liniach powiatowych nie obowiązują bilety jednorazowe komunikacji miejskiej. 

 

      5.    Jakie są ceny biletów ? 

Cennik biletów znajduje się na naszej stronie w zakładce „Ceny biletów”. Klikając 

w poniższy link, zostaniecie Państwo do nich bezpośrednio przekierowani - 

https://www.powiatgrudziadzki.pl/507,ceny-biletow 

       6.   Co uprawnia do przejazdu? 

Pasażer ma obowiązek, podczas przejazdu mieć przy sobie ważny dokument 

przewozu. 

Ważnym dokumentem przewozu jest: 

a) Bilet zakupiony u kierowcy w formie wydruku z kasy fiskalnej; 

b) Dokument uprawiający do przejazdu bezpłatnego; 

c) Bilet okresowy komunikacji miejskiej obowiązujący w granicach 

administracyjnych gminy-miasto Grudziądz, bez konieczności dodatkowych 

opłat; 

d)  identyfikator, legitymacja służbowa lub inny dokument wystawiony przez 

Organizatora. 

 

7.  Czym jest dokument przewozu? 

Ważnym dokumentem przewozu jest: 

a) Bilet zakupiony u kierowcy w formie wydruku z kasy fiskalnej; 

b) Dokument uprawiający do przejazdu bezpłatnego; 

c) Bilet okresowy komunikacji miejskiej obowiązujący w granicach 

administracyjnych gminy-miasto Grudziądz, bez konieczności 

dodatkowych opłat; 

d)  identyfikator, legitymacja służbowa lub inny dokument wystawiony 

przez Organizatora. 
 

 



8. Czy mając zakupiony bilet okresowy (miesięczny) komunikacji miejskiej 

mogę poruszać się po trasie powiatowej ? 

 

Mając zakupiony bilet okresowy miejski można poruszać się tylko w granicach 

administracyjnych gminy – miasto Grudziądz, bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych opłat. 

 

     9. Czy w komunikacji powiatowej obowiązują ulgi do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów jak w komunikacji miejskiej. 

W komunikacji powiatowej obowiązują wyłącznie ustawowe ulgi do bezpłatnych i 

ulgowych przejazdów. Na stronie Starostwa Powiatu Grudziądzkiego w zakładce ulgi 

zostały one wymienione. 

10. Czy w komunikacji powiatowej będą oprócz ulg ustawowych, ulgi 

ustanowione przez Radę Powiatu? 

W miesiącu styczeń 2022 r. na wniosek samorządów gminnych zostaną ustanowione 

dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją 

powiatową. 

 


