
 

Linie 791, 792, 797, 799 

Cennik biletów: 

Bilet normalny 
 

2 zł / 3 zł* 
* - dot. linii 797 dla przejazdów Dopiewo/Dopiewiec  Skórzewo 

Bilet ulgowy 
 

1 zł / 1,5 zł* 
* - dot. linii 797 dla przejazdów Dopiewo/Dopiewiec  Skórzewo 

 Uczniowie szkół podstawowych niezamieszkujący gminy Dopiewo, na podstawie legitymacji szkolnej 

 Uczniowie szkół zamieszkujący gminę Dopiewo, w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych, na podstawie legitymacji 
szkolnej. 

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie od miejsca zamieszkania, na podstawie legitymacji szkolnej. 

 Studenci do 26 roku życia włącznie, niezależnie od miejsca zamieszkania, na podstawie legitymacji studenckiej. 

 Przewóz psa. 

Przejazdy bezpłatne 
 Dzieci do lat 6 (lub do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej), na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

 Uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący gminę Dopiewo w okresie zajęć lekcyjnych oraz podczas dojazdu na 
zajęcia dodatkowe organizowane przez placówki oświatowe, na podstawie legitymacji szkolnej. 

 Osoby od dnia ukończenia 70 roku życia, na podstawie dowodu tożsamości. 

 Emeryci i renciści, na podstawie legitymacji ZUS. 

 Niewidomi lub głuchoniemi wraz z osobą towarzyszącą. 

 Uczniowie szkół specjalnych z opiekunem. 

 Inwalidzi I grupy z opiekunem oraz inwalidzi wojenni. 

 Żołnierze służby zasadniczej, funkcjonariusze policji i straży gminnej, posłowie na sejm, senatorowie 

 Przewóz bagażu, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego (kierowca ma obowiązek pomóc w ich załadunku). 

Bilety innych przewoźników / organizatorów uprawniające do bezpłatnego przejazdu: 
 Imienna ważna karta PEKA emitowana przez ZTM Poznań, na podstawie jej okazania 

 Bilet Bus+Tramwaj+Kolej ważny w strefie B lub C, na podstawie jego okazania. 

 Bilet długookresowy (od 30-dniowego/ miesięcznego w górę) obowiązujący na pociągi odjeżdżające ze stacji 
Dopiewo lub Palędzie (w stronę Poznania lub w przeciwną, niezależnie od stacji docelowej). 

 Bilet jednorazowy na pociąg -  w przypadku podróżowania pierwszym kursem autobusu po przyjeździe danego  
pociągu, po okazaniu biletu. 

 Bilet jednorazowy na pociąg - w przypadku podróżowania autobusem na dworzec kolejowy w Dopiewie lub 
Palędzie, posiadając wcześniej kupiony bilet na pociąg odjeżdżający po przyjeździe autobusu, po okazaniu biletu. 

 

Uwaga! Pasażer posiadający uprawnienia do zakupu biletu ulgowego bądź przejazdu bezpłatnego 

każdorazowo zobowiązany jest okazywać dokument uprawniający do tego faktu kierowcy autobusu! 

 


