
W 2021 roku Powiat Grodziski, Powiat Pruszkowski oraz Gminy Baranów, Błonie, Grodzisk Maz.,
Jaktorów, Milanówek i Żabia Wola utworzyły Związek powiatowo-gminny „Grodziskie Przewozy
Autobusowe” (GPA). Od 1 stycznia 2022 r. Związek będzie organizatorem powiatowo-gminnych
linii autobusowych w ww. powiatach i gminach. Linie autobusowe GPA są współfinansowane
ze środków Rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

ORGANIZACJA 

LINII AUTOBUSOWYCH W 2022 ROKU

W POWIECIE PRUSZKOWSKIM

Linia R1 na trasie Warszawa P+R Al. Krakowska - Raszyn - Michałowice - Reguły -
Pruszków zostaje zastąpiona przez linię kursującą na trasie: Rybie - Raszyn -
Michałowice - Reguły - Pruszków. Trasa przejazdu linii 61 na terenie Gminy Raszyn
i Pruszkowa będzie się różnić względem dotychczasowej trasy linii R1.
Linia będzie kursować w dni robocze w godz. 7-20, co ok. 1-2 godziny.
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Linia Piastów - Pruszków - Janki tzw. „Jankobus” zostaje zastąpiona przez nową linię
kursującą na trasie: Piastów - Pruszków - Komorów - Sokołów - Janki - Raszyn.

Linia będzie kursować codziennie w godz. 5-24, co ok. godzinę.

Linie 61 i 62 mają skoordynowane ze sobą rozkłady jazdy. W dni robocze odjeżdżają na przemian z Raszyna
z przystanków na Al. Krakowskiej do Pruszkowa i z Pruszkowa z przystanku Pruszków Kościelna do Raszyna.
Dzięki temu autobusy pomiędzy Pruszkowem a Raszynem będą kursować nawet co 30 minut.
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Linia Walendów - Kajetany - Nadarzyn - Pruszków zostaje zastąpiona przez linię .
kursującą na tej samej trasie: Walendów - Kajetany - Nadarzyn - Pruszków.
Zmianie ulga rozkład jazdy.
Linia będzie kursować codziennie, w dni robocze w godz. 5-22 co ok. godzinę,
w soboty, niedziele i święta w godz. 6-22 co ok. 2 godziny.

Autobusy będą podjeżdżać do Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach tylko w dni robocze. W celu zwiększenia
liczby połączeń na najbardziej obciążonym odcinku trasy wybrane kursy będą realizowane na trasie skróconej
Pruszków - P+R Nadarzyn.
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BILETY JEDNORAZOWE w granicach miasta 1 zł, po gminie 2 zł, poza gminę 4 zł. Bilety można kupić
u kierowcy. Obowiązują ulgi ustawowe. Seniorzy 70+ mogą podróżować w granicach gminy lub miasta bezpłatnie.

BILETY MIESIĘCZNE na przewozy w granicach miasta 25 zł, w granicach gminy 50 zł, poza gminę 100 zł.
Bilet miesięczny poza gminę ważny jest we wszystkich liniach na obszarze Związku. Obowiązują ulgi ustawowe,
w tym. m.in. 49% dla uczniów i 51% dla studentów.
Bilety sprzedawane są na miesiące kalendarzowe. Bilety sprzedawane są na konkretną linię lub jej fragment, ale ważne
są we wszystkich liniach w danej strefie np. w danej gminie lub na obszarze całego Związku. Bilety miesięczne można
kupić na stronie internetowej www.gpa.grodzisk.pl

Osoby, które kupiły imienny bilet okresowy ZTM (30- lub 90- dniowy) na 1. lub 2. strefę ZTM Warszawa mogą
podróżować liniami organizowanymi przez Związek GPA na terenie Powiatu Pruszkowskiego bezpłatnie przez 30 lub
90 dni od dnia zakupu biletu ZTM (nie od dnia aktywacji biletu na karcie). Należy posiadać i okazać podczas kontroli
papierowy dowód zakupu takiego biletu ZTM.

GPA 1 STYCZNIA 2022 R. URUCHAMIA NOWE LINIE

ROZKŁADY JAZDY I WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.gpa.grodzisk.pl

NOWA TARYFA BILETOWA


