
UCHWAŁA  Nr  145/XIX/16 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami 

lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych  

w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka. 

 

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 4 i art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 15, ust. 5  

i art. 34a, ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U.  

z 2015 r. poz. 915) oraz art. 50a, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie 

zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 915) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

§1 

1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych 

Miasta Milanówka stosuje się następujące ceny biletów jednorazowego przejazdu: 

a) cena biletu normalnego  - 2,00 zł (dwa złote 0/100) 

b) cena biletu ulgowego - 1,00 zł (jeden złoty 0/100) 

2. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi 

Miasta Milanówka stosuje się następujące ceny biletów jednorazowego przejazdu: 

a) cena biletu normalnego - 3,00 zł (trzy złote 0/100) 

b) cena biletu ulgowego - 1,50 zł (jeden złoty 50/100) 

3. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych 

Miasta Milanówka stosuje się następujące ceny biletów miesięcznych: 

a) cena biletu normalnego - 40,00 zł (czterdzieści złotych 0/100) 

b) cena biletu ulgowego - 20,00 zł (dwadzieścia złotych 0/100) 

4. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi 

Miasta Milanówka stosuje się następujące ceny biletów miesięcznych: 

a) cena biletu normalnego - 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 0/100) 

b) cena biletu normalnego - 30,00 zł (trzydzieści złotych 0/100) 

5. Za przewóz bagażu podręcznego i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych 

cena biletu wynosi 2,00 zł (dwa złote 0/100). 

6. Nie podlegają opłacie za przewóz: 

a) Małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach; 

b) Wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna; 

c) Wózki dziecięce, z których korzystają przewożone dzieci; 

d) Bagaże podręczne przewożone przez osoby, które ukończyły siedemdziesiąty rok 

życia. 

 

§2 

1. Rozpoczęcie ważności biletu jednorazowego lub miesięcznego następuje w momencie 

nabycia u kierowcy. 

2. Do nabycia biletu ulgowego upoważnia okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi. 

3. Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do okazania ich 

kierowcy przy wsiadaniu do pojazdu. 

 



§3 

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są: 

a) osoby, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia – na podstawie ważnego 

dokumentu stwierdzającego wiek i tożsamość; 

b) dzieci w wieku do lat 7 – jeśli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca  

do siedzenia; 

c) inwalidzi wojenni, a także przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu 

zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidzkiej – na podstawie legitymacji inwalidy 

wojennego; 

d) osoby posiadające „Milanowską Kartę Rodziny 3+” - na podstawie okazanej ważnej 

„Milanowskiej Karty Rodziny 3+”; 

e) pasażerowie, dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu tj. dn.  

22 września, będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego 

– na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

2. Do korzystania z ulgowych biletów na wszystkich liniach uprawnieni są: 

a) uczniowie i studenci – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej; 

b) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej; 

c) renciści i emeryci – na podstawie ważnej legitymacji emeryta – rencisty wraz  

z dokumentem tożsamości. 

 

§4 

Uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych nie stanowi do podstawy do ulgowego 

lub bezpłatnego przewozu zwierząt lub bagażu. 

 

§5 

Traci moc uchwała nr 292/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r.  

w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz 

uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta 

Milanówka. 

 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

   Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

       mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Miasto Milanówek jako organizator lokalnego, publicznego transportu zbiorowego posiada 

uprawnienia do ustalania stawek za korzystanie z usług miejskiej komunikacji zbiorowej. 

Uchwała nr 292/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie opłat 

za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg  

i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka musiała zostać 

zaktualizowana, gdyż nie uwzględniała uprawnień do bezpłatnych przewozów posiadaczy 

„Milanowskiej Karty Rodziny 3+” oraz zgłaszanego postulatu zwolnienia z opłat za przewóz 

bagażu ręcznego osób, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia. Ponadto, oparta była  

o przepisy uchylonej ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. 

Wysokość opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu została pozostawiona na dotychczasowym 

poziomie. 

 


