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Zarys historyczny  
 
Komunikacja Miejska w Hajnówce ma  już  30 lat. Dnia 04.11.1979 r  w Hajnówce rozpoczął 
swą działalność oddział Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.  
Data ta przyjmowana jest jako początek istnienia komunikacji miejskiej w Hajnówce. W dniu 
otwarcia firma posiadała  5 autobusów marki Jelcz PR –110 i zatrudniała 6 kierowców,  1 
mechanik, 3  pracowników umysłowych. Zajezdnia mieściła się  na terenie Spółdzielni 
Transportu Wiejskiego przy ul. Wiejskiej 1.W dniu otwarcia uruchomiono 1 linię 
komunikacyjną na trasie Wiejska – Judzianka – Wiejska.  
 
Dnia 01.01.1989 roku Oddział Komunikacji Miejskiej  w Hajnówce został przejęty przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Hajnówce.  
 
W  roku 1994 na podstawie Uchwały Rady Miasta Hajnówka  nr VI/48/94 z dnia 7 grudnia 
1994 utworzono  zakład budżetowy o nazwie Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce.  
 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce – dzisiaj  
 
Komunikacja Miejska jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej realizującym 
zadania własne gminy. 
Podstawowym celem działalności zakładu jest organizowanie i prowadzenie usług 
przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Hajnówka i 
okolic.  
 
ZKM w Hajnówce obsługuje 3 linie komunikacyjne. Łączna długość linii komunikacyjnych 
wynosi  22 km, a  liczba wykonywanych wozokilomertów wynosi około  276.000 rocznie. 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce dysponuje 10 pojazdami. Są wśród nich autobusy 
marki Autosan H9-35, Kapena, Maz oraz autobus turystyczny Solbus. Zakład dysponuje 
samochodami marki Ford i Mercedes przystosowanymi do przewozu osób 
niepełnosprawnych.  
W chwili obecnej Komunikacja Miejska w Hajnówce zatrudnia 22 pracowników  w tym: 

•     5 kierowców  
•   7 kierowców – mechaników  
•     5 mechaników 
•    1 pracownik punktu sprzedaży biletów  
•     4 pracowników umysłowych  

 
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w regionie i kraju, wywołała konieczność 
poszukiwania nowych źródeł finansowania firmy. Dlatego też ZKM w Hajnówce świadczy 
również usługi  zakresie: 
1. wynajmu  autobusów na wycieczki, uroczystości rodzinne i inne, 
2. działalności reklamowej typu:  

- reklama zewnętrzna ( na ścianach bocznych autobusu) 
- reklama wewnętrzna ( ogłoszenia, ulotki reklamowe, itp. wewnątrz autobusu) 

3.   wynajmu mikrobusu  
4.   przewozu dzieci  do szkół 
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Taryfa przewozowa 
 

Taryfa opłat  
za usługi przewozowe transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Hajnówce  

obowiązująca od dnia  01 listopada 2008 r.  
 
1. W  Zakładzie  Komunikacji Miejskiej w Hajnówce stosuje się następujące rodzaje i 

ceny biletów: 
 

a) bilety jednorazowego przejazdu  
 
 

Rodzaj biletu Cena 
 
- normalny  

 
1,80 zł 

 
- ulgowy  

 
0,90 zł 

 
- normalny zakupiony u kierowcy  

 
2,00 zł 

 
- ulgowy zakupiony u kierowcy  

 
1,00 zł  

 
- za przewóz psa, bagażu, za wyjątkiem  
wózka dziecięcego  

 
 

1,80 zł  
 
 

b) bilety miesięczne:  
 
 

Rodzaj biletu Cena 
 
- normalny  

 
                                50,00 zł 

 
- ulgowy  

 
  25,00 zł 

 
- 3 miesięczny normalny  

 
                              124,00 zł 

 
- 3 miesięczny ulgowy  

 
                                62,00 zł 

 
 

c) bilety dekadowe. 
 
 

Rodzaj biletu Cena 
 
- normalny  

 
                                18,00 zł 

 
- ulgowy  

 
                                  9,00 zł 
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2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta 

Hajnówka są uprawnieni: 
a) posłowie i senatorowie,  – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora; 
b) dzieci do lat 4 – na podstawie oświadczenia rodziców ( opiekunów); 
c) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce – na podstawie 

imiennego biletu wolnej jazdy; 
d) inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego 

( wojskowego); 
e) osoby  niewidome, słabowidzące ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym 
opiekunem lub psem przewodnikiem – na podstawie ważnej legitymacji  
Polskiego Związku Niewidomych, ważnej legitymacji Związku Ociemniałych 
Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub legitymacji Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie z wpisanym symbolem 04-0;   

f) osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, 
osoby z I grupą inwalidzką oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym 
wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem ( osoba 
pełnoletnia )na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienie; 

g) inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku 
Głuchych z wpisem o utracie słuchu; 

h) zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji „ Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi” wraz z dowodem osobistym; 

i) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub 
innego dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia; 

j) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach i placówkach 
określonych w ustawie o systemie oświaty oraz opiekun przy przejazdach z 
miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub 
ośrodka rehabilitacji i z powrotem – na podstawie dokumentu 
poświadczającego znaczny stopień niepełnosprawności dla dziecka oraz 
zaświadczenie wydane przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla 
opiekuna; 

k) pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce – 
na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy wydanego przez ZKM w 
Hajnówce; 

l) żołnierze służby zasadniczej z wyłączeniem osób odbywających zasadniczą 
służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową – na podstawie 
książeczki wojskowej;  

m) pielęgniarki środowiskowe i położne środowiskowe zatrudnione w 
publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 
indywidualnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich – na podstawie 
imiennych biletów wolnej jazdy wydanych przez ZKM w Hajnówce; 

n) przewodniczący  Rad  Osiedla – na podstawie ważnej legitymacji 
Przewodniczącego Rady Miasta. 

3. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta 
Hajnówka  są uprawnieni: 

a) dzieci od lat 4 do 7 – na podstawie oświadczenia rodziców ( opiekunów ); 
b) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i dziennych ponadgimnazjalnych 

do ukończenia 22 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; 



 5 

c) studenci szkół wyższych ( z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i 
doktoranckich ) do 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji 
studenckiej; 

d) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym w 
skutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez właściwy organ dla dzieci i młodzieży; 

e) emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia – na podstawie ważnej 
legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym; 

f) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
– na podstawie legitymacji kombatanckiej. 

 
4. Ustala się dodatkowe opłaty z tytułu przewozu osób, bagażu oraz  zabieranych ze sobą 

zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce: 

a) braku ważnego biletu zbiorowej komunikacji miejskiej   90 zł 
• w przypadku natychmiastowego uiszczenia tej opłaty do rąk kontrolera lub 

najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty        45 zł 
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego 

albo ulgowego przejazdu                                                             72 zł 
• w przypadku natychmiastowego uiszczenia tej opłaty do rąk kontrolera lub 

najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty         9 zł    
• w przypadku udokumentowania posiadania uprawnienia do przejazdu 

ulgowego ( dotyczy przejazdu z ważnym biletem ulgowym bez dokumentu 
uprawniającego do ulgi ), bezpłatnego lub ważnego na czas przejazdu 
biletu okresowego imiennego, po upływie 7 – dniowego terminu od daty 
wystawienia wezwania do zapłaty                                                         36 zł                    

c) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego rzeczy i 
zwierząt nie trzymanych na ręku, w tym za przewóz rzeczy i zwierząt bez 
uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej                           36 zł 

d) spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka 
transportowego bez uzasadnionej przyczyny              270 zł 

           
    

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej prowadzona jest  
1. Punk Sprzedaży Biletów przy ul. 3 Maja  
2. Kioski „ Ruch” na terenie miasta  
3. Sklepy PSS „Społem” w Hajnówce  
4. Sklepy GS Hajnówka  
5. Kierowcy w autobusach komunikacji miejskiej  
 
Podstawa prawna: 
1. Uchwała nr XIX/112/08 Rady Miasta Hajnówka  dnia 24 września  2008 roku w 

sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego 
komunikacji miejskiej w Hajnówce. 

2. Uchwała nr XIX /113/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 roku w 
sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz 
zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty 
manipulacyjnej w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce.  

3. Uchwała nr XIX/114/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 roku w 
sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt 
domowych w środkach transportu zbiorowego hajnowskiej komunikacji miejskiej. 
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4. Uchwała nr XIX/115/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 roku w 
sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i 
okresowych komunikacji miejskiej w Hajnówce. 

5. Uchwała nr XIX/116/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 roku, 
Uchwała nr XXI/128/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2008 roku oraz 
Uchwała nr XXIII/133/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 roku w 
sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce.  

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. – tekst jednolity).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie 
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze 
sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej ( Dz. U.  Nr 
14, poz.117). 

 

Trasa linii komunikacyjnych : 
 
ZKM w Hajnówce obsługuje 3 linie komunikacyjne. 
Linia  Trasa 

1  Dni pracujące:  
Górna – Bielska – Targowa – (Poddolna – Długa) – Prosta – Bielska – 
(Nowowarszawska – Warszawska) – 3 Maja – Piłsudskiego – Warszawska - 
Judzianka – Wrzosowa.  
Powrót : 
Wrzosowa  – Judzianka – Warszawska – Piłsudskiego – Reja – 3 Maja – Bielska – 
Prosta  – (Długa – Poddolna) – Targowa  – Bielska – Górna 
 
Soboty, Niedziele i Święta: 
Górna – Bielska – Targowa – (Poddolna – Długa) – Prosta – Bielska –  
(Nowowarszawska – Warszawska) – 3 Maja –  Piłsudskiego - Warszawska – 
Judzianka - Wrzosowa  
Powrót : 
Wrzosowa –  Judzianka – Warszawska – Piłsudskiego – Reja – 3 Maja – Bielska – 
Prosta  – (Długa – Poddolna) – Targowa –  Bielska –  Górna 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dni pracujące: 
PKP – Białowieska – Piłsudskiego – Reja  – 3 Maja - Batorego – 11 Listopada – 
Lipowa – Plac Szpitala - Lipowa – Batorego – Sportowa – Białostocka  – Główna  
- Dubiny    
Powrót : 
Dubiny – Główna – Białostocka – Sportowa  – Batorego – Lipowa – Plac Szpitala 
- Lipowa – 11 Listopada – Batorego – 3 Maja – Reja – Piłsudskiego – Białowieska 
– PKP  
 
 
Soboty, Niedziele i Święta:  
PKP – Białowieska – Piłsudskiego – Reja  – 3 Maja – (Sportowa – Batorego)  - 
Lipowa – Plac Szpitala – Lipowa - Batorego – Sportowa – Białostocka   
Powrót:  
Białostocka – Sportowa – Batorego – Lipowa – Plac Szpitala – Lipowa – 
(Batorego – Sportowa) – 3 Maja  – Reja – Piłsudskiego – Białowieska – PKP  
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2s 
 

Dni pracujące: 
Wrzosowa –  Judzianka – Warszawska – Nowowarszawska – Bielska – 3 Maja – 
Lipowa – Plac Szpitala 
Powrót: 
Plac Szpitala – Lipowa – 3 Maja – Bielska – Nowowarszawska – Warszawska – 
Judzianka – Wrzosowa  

 

Niepełnosprawni 
 
 
Usługa przewozu osób niepełnosprawnych,  została uruchomiona przez Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Hajnówce w listopadzie 1998 roku. Pozwala ona na podróżowanie osobom 
niepełnosprawnym, które telefonicznie lub pisemnie zamawiają mikrobus na konkretny adres 
i na konkretną godzinę i podróżują w konkretne miejsce.  
 
Usługa ta realizowana jest przez mikrobusy marki Ford Transit oraz Mercedes  Sprinter. 
 
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych  
określa  „Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych w systemie mikrobusu w mieście  
Hajnówka” 
 
Korzystający: 
Niepełnosprawni, inwalidzi z niepełnosprawnością narządów ruchu, poruszający się na 
wózkach inwalidzkich, posiadający orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i zatrudnienia oraz 
ich opiekunowie.  
 
Dni i godziny funkcjonowania. 
Wszystkie dni tygodnia w godz. 7,00  – 15,00.  W szczególnych przypadkach poza godzinami 
funkcjonowania po złożeniu zamówienia z 1 dniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem 
potwierdzenia.  
  
Zgłoszenia 
Zgłoszenia przyjmowane są: 

•  telefonicznie w dni robocze w godz. 7.00- 15 .00 – nr telefonu: 085 682 24 34  
•  pisemnie  na adres siedziby ZKM. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4. 

 
Taryfa opłat 

za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych w systemie mikrobusowym  
obowiązująca od  01.01.2005 roku  

 
I  Przejazdy jednorazowe (bilet jednorazowy)  

1. Przejazdy w granicach miasta Hajnówka     3,60  zł 
2. Opłata za kurs indywidualny (bez zabierania innych pasażerów)    

w granicach miasta Hajnówka      7, 20 zł  
3. Przejazd poza granice miasta Hajnówka,  każdy kilometr   1,20  zł  
4. Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu osób 

niepełnosprawnych                                                                             7,20 zł 
 



 8 

II  Przejazdy wielokrotne osób niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek 
opiekuńczo- wychowawczych  i lekarsko – rehabilitacyjnych (na podstawie okazanego 
dokumentu: 
1. Abonament miesięczny ( 2 przejazdy dziennie) w granicach m. Hajnówka    45 zł  

 
III  Inne opłaty:  

1. Za przewóz bagażu o  wymiarach 20cm x 40cm x 60cm          3,60 zł 
2. Za drugą osobę towarzyszącą (pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnego) 3,60 zł  

 
Uwaga:  
Rozdział I pkt.3 dotyczy również usług świadczonych na rzecz  Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w  Hajnówce oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
  
 

Nasza oferta  
 
Zakład Komunikacji Miejskiej  w Hajnówce oferuje wynajem naszych nowych autobusów 
marki: 

1. Solbus – ilość miejsc siedzących 43 + 1 
2. Kapena – Cacciamali – ilość miejsc siedzących 11 + 1 
3. MAZ – ilość miejsc siedzących 25 + 1 

 
Oferujemy również do wynajmu nowy samochód Mercedes Sprinter – ilość miejsc 8 + 1  
 
Zamówienia przyjmuje  

 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce ul. Łowcza 4   
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00  

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  
     085 682 24 34  
 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług  
 
 
 
 
 

Podstawy prawne działalności Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Hajnówce 

 
 

1. Uchwała nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce dnia 7 grudnia 1994 r w sprawie 
utworzenia zakładu budżetowego. 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity – (Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001 r.  ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
ze zm.). 
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4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1020). 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781). 

6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 ).  

7. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 50, poz. 
601).  

8. Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw 
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 
organizacyjno -prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


