PKS W Rzeszowie S.A. informuje, że od dnia 01 czerwca 2014r. na
liniach wykonywanych w komunikacji PKS na terenie Gminy
Boguchwała, dla miejscowości : Boguchwała, Racławówka, Nosówka,
Niechobrz , Zgłobień, Wola Zgłobieńska , Wisłoczanka, Lutoryż
wprowadza ulgi samorządowe dla mieszkańców Związku Gmin na bilety
jednorazowe oraz nową ofertę sprzedaży biletów rodzinnych na 31 dni.

Ponadto dla osób powyżej 70 lat na trenie gminy bilet jednorazowy
socjalny w cenie 1 zł.
Ulgi przysługują wyłącznie mieszkańcom Gminy Boguchwała. na
podstawie dokumentu poświadczającego adres zamieszkania na terenie
w/w Gminy .
Podział stref dla gminy
Gmina

Przystanek
graniczny strefy I

Boguchwała
Granica
/ Boguchwała
Boguchwała Racławówka szk.
–
Racławówka,
Zabieżów

Strefa II
Racławówka Zagrody
Wisłoczanka, Lutoryż
Nosówka skrz. – Nosówka Przymiarki
Nosówka – Nosówka
pętla
Zgłobień, szk - Zgłobień

Strefa III

Wola Zgłob I –
Wola Zgłob rondo
Racławówka Zagarody Niziny –
Niechobrz,, Zgrody

Strefa gminy
Boguchwała
Boguchwała, Racławówka
Nosówka - Niechobrz –
Zgłobień
Wola Zgłobieńska ,
Wisłoczanka, Lutoryż

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.pks.rzeszow.pl
oraz na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie tel. 17 19 433,
17 86 75 718

Dla miejscowości: Wola Zgłobieńska
Cena biletu jednorazowego do Rzeszowa wynosi – 3,50 zł
Cena bil. jednorazowego na terenie gminy wynosi – 2,00 zł
Cena biletu rodzinnego 31 – dniowego do Rzeszowa wynosi – 106,00 zł

Dla miejscowości: Nosówka, Zgłobień
Cena biletu jednorazowego do Rzeszowa wynosi – 2,80 zł
Cena bil. jednorazowego na terenie gminy wynosi – 2,00 zł
Cena biletu rodzinnego 31 – dniowego do Rzeszowa wynosi – 99,00 zł
Bilet rodzinny uprawnia członków najbliższej rodziny zgłoszonych przez posiadacza przy zakupie
tego biletu do korzystania z przejazdów bez dodatkowych opłat całodobowo w soboty, niedziele i
święta oraz w dni powszednie po godz. 17-te,j bez konieczności podróżowania z osobą, na którą
bilet został wystawiony.
Cennik biletów w strefach na terenie Gm. Boguchwała
Strefy biletowe

Bilety
jednorazowe

Bilety okresowe
rodzinne (31 dniowe)

Str I / teren gminy
Str II
Str III

2,00
2,80
3,50

X
99,00
106,00

Uprawnienia do przejazdów ulgowych w środkach transportu zbiorowego innych niż MKS
na terenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa ( ZG „PKS” )
I. Uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie biletów samorządowych – jednoprzejazdowych
Lp.

1.

Osoby uprawnione do przejazdów
ulgowych samorządowych
Mieszkaniec Związku Gmin

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia

Dokument tożsamości potwierdzający adres zamieszkania na terenie ZG
„PKS”

II. Uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie samorządowych biletów okresowych -rodzinnych
(31 dniowych) .
Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów
ulgowych samorządowych

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia

.1.

Pracujący mieszkaniec
Związku Gmin

Oświadczenie o zatrudnieniu oraz dokument tożsamości potwierdzający
adres zamieszkania na terenie Związku Gmin „PKS”

