
Linia nr „10” relacji Pętla Dworzec PKP Legnica – Prochowice (Mierzowice) i odwrotnie. 
 
NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:: 
 

1) jednoprzejazdowe; 
2) okresowe trzydziestodniowy (na jedną lub wszystkie linie); 
3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami 

publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica. 
 
STREFY OPŁAT: 
 

- I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Kunice, Spalona, Golanka 
Górna); 

- I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Prochowice, Mierzowice, 
Lisowice, Golanka Dolna); 

- II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice i Prochowice 
lub strefy Gmin Legnica – Kunice – Prochowice (np. Legnica – Kunice - Spalona – Prochowice). 

 
RODZAJE BILETÓW: 
 

- bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” wyłącznie 
pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy 
Prochowice; 

- bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” na całej trasie (bez 
możliwości przesiadki); 

- bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do 
przejazdu wyłącznie linią nr „10” na całej trasie (bez możliwości przesiadki); 

- bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia 
do przejazdu linią nr „10” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy; 

- bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do 
przejazdu linią nr „10” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice lub wyłącznie 
pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice; 

- bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia 
do przejazdu linią nr „10” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy; 

- bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei 
Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach 
Kolei Dolnośląskich. 

 

  



Linia nr „23” - wybrane kursy linii nr „23” z pętli przy ul. Domejki przedłużone do miejscowości: 
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Szczedrzykowice, Dąbie. 
 
NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY: 
 

1)  jednoprzejazdowe; 
2)  okresowe trzydziestodniowe (na jedną lub wszystkie linie); 
3)  zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami 

publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica. 
 
STREFY OPŁAT: 
 

- I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, 
Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie), 

- I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice, Dąbie), 
- II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice i Prochowice 

(np. Legnica – Grzybiany lub Piotrówek – Legnica) lub (Dąbie – Grzybiany) lub 
(Szczedrzykowice – Legnica). 

 
RODZAJE BILETÓW: 
 

- bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” wyłącznie 
pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, 
Jaśkowice Legnickie) lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice 
(Szczedrzykowice - Dąbie); 

- bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” na całej trasie (bez 
możliwości przesiadki); 

- bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do 
przejazdu wyłącznie linią nr „23” na całej trasie (bez możliwości przesiadki); 

- bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do 
przejazdu linią nr „23” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy 

- bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy w I  strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr 
„23” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, 
Piotrówek, Jaśkowice Legnickie) lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice 
(Szczedrzykowice - Dąbie); 

- bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do 
przejazdu linią nr „23” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy 

- bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei 
Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei 
Dolnośląskich. 

 


