
Informacje o biletach 

cennik przewozów 

 

Bilet należy zakupić bezpośrednio po wejściu do autobusu. Rozpoczęcie ważności biletu 

następuje w momencie zakupu. W przypadku posiadania biletu miesięcznego pasażer 

zobowiązany jest do każdorazowego okazania go kierowcy przy wsiadaniu do pojazdu. 

 

Ceny biletów jednorazowych: normalny ulgowy 

W granicach Milanówka 2,00 1,00 

Poza granicami Milanówka 3,00 1,50 

 

Ceny biletów miesięcznych: normalny ulgowy 

W granicach Milanówka 40,00 20,00 

Poza granicami Milanówka 60,00 30,00 

 

Opłata za przewóz bagażu podręcznego i zwierząt: 2,00 zł 
Uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych 

nie stanowi podstawy do ulgowego lub bezpłatnego przewozu bagażu i zwierząt. 

Opłacie nie podlegają: 

• Małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach 

• Wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna 

• Wózki dziecięce, z których korzystają przewożone dzieci 

• Bagaże podręczne przewożone przez osoby, które ukończyły 70. rok życia. 

 

Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach: 

• Osoby, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia 
(na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego wiek i tożsamość) 

• Dzieci w wieku do 7 lat 
(jeśli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia) 

• Inwalidzi wojenni, a także przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu 

do pierwszej grupy inwalidzkiej (na podstawie legitymacji inwalidy wojennego) 

• Osoby posiadające „Milanowską Kartę Rodziny 3+” (na podstawie okazanej ważnej karty) 

• 22 września – Europejski Dzień Bez Samochodu: pasażerowie będący właścicielami 

lub współwłaścicielami samochodu (na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu) 

• Osoby posiadające tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego 

Obywatela Miasta Milanówka (na podstawie legitymacji Honorowej Obywatelki 

lub Honorowego Obywatela) 

 

Uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów na wszystkich liniach: 

• Uczniowie lub studenci (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) 

• Kombatanci (na podstawie legitymacji kombatanckiej) 

• Renciści i emeryci (na podstawie ważnej legitymacji emeryta/rencisty, 

wraz z dokumentem tożsamości)  
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