Taryfa opłat
obowiązująca na linii 52
Cennik opłat za bilety jednorazowe
Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Na terenie gminy

Normalne
3 zł

100%
0 zł

95%
0,15 zł

Bilety jednorazowe
Ulgowe
93%
78%
0,21 zł
0,66 zł

49%
1,53 zł

37%
1,89 zł

Ulgi ustawowe – bilety jednorazowe
Ulga Osoby uprawnione do ulgi
Poseł
Senator
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności
100%
służbowych)
Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej
egzystencji
95% Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
Niewidoma ofiara działań wojennych
Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności
służbowych)
78% Inwalida wojenny i wojskowy (I grupa)
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Żołnierz służby niezawodowej
Dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia
Osoba niezdolne do samodzielnej egzystencji
49%
Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
37%

Inwalida wojenny i wojskowy (grupa inna niż I)
Weteran Inwalida
Kombatant
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
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Cennik opłat za bilety miesięczne na linię*
Obszar ważności
wg przebiegu danej
linii
Na terenie jednej
gminy

Normalne
75 zł

93%

92%

5,25 zł

6,00 zł

Bilety miesięczne
Ulgowe
78%
51%
16,50 zł

36,75 zł

49%

37%

33%

38,25 zł

47,25 zł

50,25 zł

*Osoby, które zakupią bilet miesięczny w obrębie gminy mogą podróżować wszystkimi liniami gminnymi w obrębie gminy.
Ulgi ustawowe – bilety miesięczne
Ulga

Opis Ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

93%

78%

51%

49%

37%

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy
przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz
studentów do ukończenia 26 roku życia):
- przedszkola
- szkoły
- szkoły wyższej
- placówki opiekuńczo-wychowawczej
- placówki oświatowo-wychowawczej
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
- specjalnego ośrodka wychowawczego
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego,
- domu pomocy społecznej,
- ośrodka wsparcia,
- zakładu opieki zdrowotnej,
- poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- poradni specjalistycznej,
- turnus rehabilitacyjny,
i z powrotem
Studenci do ukończenia 26 roku życia; osoby które ukończyły studia
pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym
ukończyły te studia.
Doktorant do ukończenia 35 roku życia
Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do
ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji

Osoby uprawnione do ulgi
Osoby niewidome będące osobami
niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji
Dziecko niepełnosprawne

Student
Doktorant
Uczeń

Niewidomy
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33%

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych;
nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele

Uprawnienia samorządowe do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Uprawniona grupa osób

Wysokość ulgi przy przejazdach na
podstawie biletów
jednorazowych

miesięcznych

Mieszkańcy danej gminy, którzy ukończyli 70 rok życia po okazaniu
100%
dowodu osobistego *
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali ponad 3 litry krwi (w przypadku
kobiet) i ponad 6 litrów krwi (w przypadku mężczyzn) na podstawie
100%
Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
Dzieci i Młodzież do ukończenia 16. roku życia
92%
* Osoby, które ukończyły 70 rok życia mogą podróżować wszystkimi liniami gminnymi w obrębie gminy, w której
mieszkają.

Uprawniona grupa osób

Bilety jednorazowe
i miesięczne
jednorazowe miesięczne

Bilet jednorazowy mieszkańca gminy ważny w obrębie jednej gminy po okazaniu
dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie tej gminy.
- na terenie jednej gminy
2,0 zł
Bilet miesięczny dla osoby, która posiada ważny bilet miesięczny
długookresowy Kolei Mazowieckich lub Warszawskiej Kolei Dojazdowej lub linii
Warszawa - Mszczonów*
- na terenie miasta
10zł
- na terenie jednej gminy
10zł
* Bilet ważny na terenie jednej gminy lub miasta dla osób, które posiadają:
• ważny bilet miesięczny, kwartalny lub roczny Kolei Mazowieckich, w relacji obejmującej przynajmniej 1
przystanek osobowy znajdujący się na terenie powiatu grodziskiego lub
• ważny bilet miesięczny lub kwartalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w relacji obejmującej przynajmniej 1
przystanek osobowy znajdujący się na terenie powiatu grodziskiego lub
• ważny bilet miesięczny na linii komunikacyjnej Warszawa - Mszczonów, w relacji obejmującej przynajmniej 1
przystanek znajdujący się na terenie powiatu grodziskiego.
Ceny biletów zawierają podatek VAT.
Cena biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego, w zależności od
stref, w których są przewożone.
Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
• rzeczy zaliczonej do bagażu podręcznego, o wymiarach (długość, szerokość, wysokość, obwód) nie
przekraczających razem 160 cm;
• małego zwierzęcia trzymanego na rękach;
• wózka dziecięcego z dzieckiem i inwalidzkiego, jeśli podróżuje na nim osoba uprawniona;
• psa-przewodnika jeśli podróżuje wraz z osobą niedowidzącą lub niewidomą.
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Ustala się następujące opłaty dodatkowe:
•

za jazdę bez ważnego biletu – 100 zł;

•

za brak dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 80 zł;

•

za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu – 30 zł;

•

za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub biletu – 60 zł;

•

za zmianę trasy środka transportowego z winy pasażera – 200 zł.
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