
 

TARYFA OPŁAT 

Cennik biletów jednorazowych i miesięcznych 

Bilet jednorazowy normalny, uprawniający do przejazdu jedną linią  - 3,00 zł. 

Bilet miesięczny normalny, uprawniający do przejazdów wszystkimi liniami, których  
Organizatorem jest Gmina Brwinów -  96,00 zł. 
 
Bilet jednorazowy za przewóz bagażu lub zwierząt – 3,00 zł. 
 
UPRAWNIENIA USTAWOWE  DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I EZPŁATNYCH  
Zgodne ze stosownymi ustawami. 
 

Ulgi samorządowe 
 

Wykaz uprawnień samorządowych 
do ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej, której organizatorem 

jest Gmina Brwinów 
 

Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

Posiadacz Brwinowskiej Karty Mieszkańca Brwinowska Karta Mieszkańca  
2 zł  
na bilet 
jednorazowy

Posiadacz Brwinowskiej Karty Mieszkańca Brwinowska Karta Mieszkańca 
64 zł 
na bilet 
miesięczny

 

Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

Dzieci po ukończeniu 4 roku życia do 30 
września w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 7 lat 

 

na podstawie oświadczenia rodzica lub 
opiekuna 

50% 

 
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej do ukończenia, 
szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej do ukończenia 24 roku życia: 

legitymacja  szkolna 50%  



Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

Studenci studiów dziennych do ukończenia 26 
roku życia. 

legitymacja studencka oraz aktualne 
zaświadczenie  uczelni wyższej 
potwierdzającego fakt studiowania na studiach 
dziennych. 

50%  
 

Emeryci po ukończeniu 60 roku życia na podstawie dowodu osobistego i dokumentu 
stwierdzającego uprawnienia emerytalne (np. 
legitymacji Polskiego Związku Emerytów i 
Rencistów, aktualnego odcinka emerytury, 
wyciągu bankowego potwierdzającego 
pobieranie emerytury)

50% 

 
Umundurowani funkcjonariusze Policji, 
Straży Miejskiej oraz żołnierze służby 
zasadniczej Wojska Polskiego  - podczas 
pełnienia obowiązków służbowych 

na podstawie : 
- legitymacji służbowej – funkcjonariusz 
Policji, Straży Miejskiej  
- książeczki wojskowej -  żołnierz 

50% 

 

Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

 
1. Dzieci od urodzenia do 30 września w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 7 lat  
 

 Brwinowska Karta Mieszkańca 100% 

 
2.Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej do ukończenia, 
szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej do ukończenia 24 roku życia:  

Brwinowska Karta Mieszkańca oraz 
legitymacja szkolna.  

100% 

3.Studenci studiów dziennych do ukończenia 
26 roku życia. 

Brwinowska Karta Mieszkańca oraz 
legitymacja studencka oraz aktualne 
zaświadczenie  uczelni wyższej 
potwierdzającego fakt studiowania na studiach 
dziennych.

100% 

4. Osoby które ukończyły 70 lat 
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 
potwierdzający wiek

100% 

5. Honorowy Obywatel Gminy 
legitymacja Honorowego Obywatela Gminy 
Brwinów

100% 

6. Honorowi Dawcy Krwi którzy oddali 
bezpłatnie: 
- 18 litrów krwi pełnej - w przypadku 
mężczyzn 
- 15 litrów krwi pełnej- w przypadku kobiet 
 

legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej 
,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub 
odpowiedniego wpisu w legitymacji 
Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem 

100% 



Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości 
osoby uprawnionej

7.Pasażerowie w dniu obchodów 
Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 
września każdego roku) 

 100% 

8.Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie 
Pracy w Pruszkowie bez przysługującego 
prawa do zasiłku - w dniu wyznaczonego 
terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie 

dokument wydany przez Urząd Pracy w 
Pruszkowie wraz z dokumentem 
umożliwiającym potwierdzenie tożsamości 
osoby uprawnionej

100% 

9a. Dziecko obowiązane do odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego w drodze do 
i z placówki oświatowej, któremu Gmina 
Brwinów zobowiązana jest zapewnić bezpłatny 
transport i opiekę w czasie  przewozu z domu 
do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej lub innej formy wychowania 
przedszkolnego, tj. w przypadku jeśli droga 
dziecka z domu do ww. placówki przekracza  
3 km, 

aktualne zaświadczenie wydane przez 
Burmistrza Gminy Brwinów 

100% 

9b.Uczniowie szkół podstawowych w drodze 
do i z obwodowej szkoły podstawowej (o ile 
dziecko uczęszcza do obwodowej szkoły 
podstawowej),  którym Gmina Brwinów 
zobowiązana jest zapewnić bezpłatny transport 
z domu do szkoły podstawowej 
tj. w przypadku jeśli droga uczniów klas I-IV 
przekracza 3 km, zaś uczniów klas V - VIII - 
przekracza 4 km 

ważna legitymacja szkolna, wydana przez 
dyrektora obwodowej szkoły podstawowej, do 
której uczęszcza uczeń oraz aktualnego 
zaświadczenia, wydanego przez Burmistrza 
Gminy Brwinów 

100% 

9c. Zatrudnieni przez szkoły, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Brwinów, 
opiekunowie dzieci i uczniów – w trakcie 
zapewnionego przez Gminę Brwinów 
bezpłatnego transportu do i ze szkoły  

zaświadczenie wydane przez dyrektora 
właściwej szkoły. 

100% 

9d. Opiekun dzieci, o których mowa w pkt. 9a 
oraz dzieci o których mowa w pkt 9b do 
ukończenia przez nie 7 roku życia, który 
podróżuje z uprawnionym dzieckiem 

oświadczenie  oraz dokumenty odpowiednio z 
pkt.9a oraz 9b. 

100% 

10. Dzieci od urodzenia do ukończenia 4 roku 
życia 

na podstawie oświadczenia rodzica lub 
opiekuna

100% 

11. Osoby: 

a) całkowicie niezdolne do pracy i 
samodzielnej egzystencji  
 
 
 

 
na podstawie orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność wydanego przez 
uprawniony organ lub ważnej legitymacji 
wydanej przez uprawniony organ, 
dokumentującej stopień niepełnosprawności  

100% 



Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

 
 
 
b) niepełnosprawne w stopniu znacznym  
 
 
 
 
 
 
c)osoby będące opiekunami towarzyszącymi 
w podróży osobom wymienionym w pkt 11 lit. 
„a" lub „b"  
 
 

 
 
 
na podstawie orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność wydanego przez 
uprawniony organ lub ważnej legitymacji 
wydanej przez uprawniony organ, 
dokumentującej stopień niepełnosprawności  
 
 
  
na podstawie wskazania przez osobę 
uprawnioną; 
 

12. Osoby: 
a) z orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności z powodu choroby 
narządu wzroku  
 
 
 
  
b) z orzeczoną całkowitą niezdolnością do 
pracy i samodzielnej egzystencji lub 
całkowitą niezdolnością do pracy z powodu 
choroby narządu wzroku  
 
 
c) przewodnik osoby, o której mowa w pkt 12 
lit. „a" lub „b"; 
 

na podstawie orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność wydanego przez 
uprawniony organ lub legitymacji osoby 
niepełnosprawnej wydanej przez uprawniony 
organ. 

 
 
 
na podstawie orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność wydanego przez 
uprawniony organ lub legitymacji osoby 
niepełnosprawnej wydanej przez uprawniony 
organ. 
 
na podstawie wskazania przez osobę 
uprawnioną 
 

100% 

13. Osoby z dysfunkcją intelektualną ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub osoby posiadające I 
lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem  
 

na podstawie orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność wraz z dokumentem 
poświadczającym, że niepełnosprawność 
spowodowana jest niepełnosprawnością 
intelektualną; 

100% 

14. Dzieci i młodzież ze stwierdzoną 
niepełnosprawnością, nie dłużej niż do 
ukończenia 26 roku życia  

 

 

 na podstawie ważnej legitymacji wydanej 
przez placówkę oświatową dla uczniów ze 
stwierdzoną niepełnosprawnością, orzeczenia 
właściwego organu o co najmniej częściowej 
niezdolności do pracy lub orzeczenia 
właściwego zespołu orzekającego o 
niepełnosprawności lub ważnej legitymacji 

100% 



Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienia do 

ulgi 
Ulga 

 

 

wydanej przez właściwy organ , 
dokumentującej niepełnosprawności 
 

15. Opiekun dzieci i młodzieży, o których 
mowa w pkt 14. który: 
a) podróżuje z uprawnionym, 
b) podróżuje po uprawnionego lub po 
odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na 
trasie od miejsca zamieszkania do placówki 
oświatowej, ośrodka terapii, przychodni 
lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej  
 

 

dla pkt a) na podstawie oświadczenia oraz 
dokumentów z pkt 14, 
 
dla pkt. b) na podstawie zaświadczenia 
zarejestrowanego w Urzędzie Gminy z 
podanym adresem miejsca zamieszkania 
uprawnionego, placówki oświatowej, ośrodka 
terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu 
opieki zdrowotnej, z imieniem i nazwiskiem 
opiekuna, wydanego przez te placówki  

100% 

Uwaga: Osobie uprawnionej do ulg w cenach biletów za usługi przewozowe środkami 
transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na liniach autobusowych, których 
organizatorem jest Gmina  Brwinów na podstawie kilku tytułów przysługuje jedna wybrana 
przez nią ulga. W szczególności nie można łączyć ulgi z tytułu posiadania Brwinowskiej Karty 
Mieszkańca z innymi ulgami. 

 

Nie podlegają opłacie: 
1. wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna, 
2. wózki dziecięce, z których korzystają przewożone dzieci, 
3. małe zwierzęta domowe, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w 

odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp. zapewniającym bezpieczeństwo 
pasażerów i zwierząt, 

4. psy pod warunkiem że nie zachowują się agresywnie i są w kagańcach i na smyczy, 
5. psy asystujące o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
6. bagaż podręczny tj. przedmioty, które są trzymane przez podróżnego w ręku lub na 

kolanach, nie przeszkadzające innym podróżnym i nie narażające ich na niewygodę, 
7. rzeczy, które dla ich rozmieszczenia nie wymagają więcej przestrzeni niż ta, jaką ma 

podróżny do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym siedzeniem lub pod nim (m.in. 
plecaki szkolne oraz torby na zakupy na kółkach). 


