Taryfa przewozowa na liniiach autobusowych
organizowanych przez Miasto Ząbki.
Opłaty za przejazd:
Bilet jednorazowy normalny – 3 zł
Bilet jednorazowy ulgowy – 1,5 zł
Opłaty dodatkowe
300 zł

opłata dodatkowa pobierana za: brak odpowiedniego dokumentu
przewozu (biletu lub karty mieszkańca) lub ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu,

240 zł

opłata dodatkowa pobierana za przejazd bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;

600 zł

opłata dodatkowa pobierana za spowodowanie, bez uzasadnionej
przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

Opłatę dodatkową, ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2, obniża się o 30% w przypadku jej
uiszczenia w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, z którym wiąże się powstanie obowiązku
uiszczenia opłaty dodatkowej .

Obowiązujące ulgi
Do przejazdów bezpłatnych uprawnnieni są:
Osoby uprawnione
dzieci do ukończenia 6 roku życia

Dokumenty poświadczające uprawnienia
do bezpłatnych przejazdów
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Ważna spersonalizowa karta mieszkańca “Jestem z
Ząbek” wydawana przez UM Ząbki lub karta wirtualna
.

osoby, które rozliczyły podatek dochodowy od osób
fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym w
Wołominie i w deklaracji (PIT) wskazały adres zamieszkania
w mieście Ząbki oraz ich dzieci do ukończenia 18 roku życia
Uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia, których
przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych
posiada uprawnienia do otrzymania karty mieszkańca

Ważna spersonalizowa karta mieszkańca “Jestem z
Ząbek” wydawana przez UM Ząbki weryfikowana
w systemie elektronicznym.

umundurowanych funkcjonariuszy policji i straży miejskiej
podczas wykonywania obowiązków służbowych;

Legitymacja służbowa

Pracownicy socjalni zatrudnieni Ośrodku Pomocy Społecznej
w
Ząbkach
podczas
przejazdów
związanych
z
wykonywaniem obowiązków służbowych

Legitymacja służbowa wystawiona przez kierowanika
OPS Ząbki

pracownicy UM Ząbki wykonujących czynności kontrolne w
zakresie prawidłowości realizacji umowy przez przewoźnik
lub kontroli biletów.

Legitymacja, identyfikator lub pisemne upoważnienie
wystawione przez Burmistrza Miasta Ząbki lub polecenie
dokonania kontroli wystawione przez kierownika Referatu
Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki;
identyfikatora wystawionego przez Burmistrza Miasta
Ząbki.

osoby realizujące kontrolę biletów na podstawie
upoważnienia lub umowy zawartej z Miastem Ząbki.

Na podstawie ustaw szczególnych do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich rodziny

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego)
zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy
inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do
pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz
niezdolności do samodzielnej egzystencji

cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań
wojennych,
wystawiona przez organ rentowy.

Posłowie i Senatorowie RP

Legitymacja poselska lub senatorska

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienia
do ulgowych przejazdów

dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego do ukończenia
szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia oraz dzieci do ukończenia 6 roku życia
nie objęte obowiązkiem szkolnym.

a) Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora
przedszkola lub dyrektora szkoły;
b) Legitymacja szkolna

studenci o doktoranci do ukończenia 26 roku życia,
a w przypadku studentów dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych – także ich opiekunowie;

a) Legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą,
b) Legitymacja słuchacza kolegium w przypadku słuchaczy:
- kolegiów nauczycielskich,,
- nauczycielskich kolegiów językowych,
- kolegium pracowników służb społecznych, wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie
wieku odpowiednio studenta lub słuchacza, jeśli nie jest on
określony w tych legitymacjach.
c) ważna legitymacja wg wzoru określonego przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II/182/2 lub
MENiS/181/2) albo Ministra Kultury (wzór ART.-II/293/3), wydana
przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych,
d) ważna legitymacja wg wzoru określonego przez Ministra
Edukacji Narodowej (wzór MEN-I/51/2 dla uczniów
niepełnosprawnych oraz MEN-I/52/2 dla dzieci
niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego)

dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni dzieci i
młodzież do ukończenia 26 roku życia oraz ich
opiekunowie.

a) ważna legitymacja wydana przez Krajowy Komitet Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie
Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
b) ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych,
c) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
albo orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu
niepełnosprawności,
d) orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa
polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,
e) orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub
ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca
niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz
ich opiekunowie lub przewodnicy;

orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa
polskiego.

osoby niewidome oraz ich opiekunowie lub
przewodnicy

legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny
stopień niepełnosprawności, z powodu stanu narządu wzroku
wystawiona przez uprawniony organ.

emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na
których pobierane są zasiłki rodzinne

a) legitymacja emeryta lub rencisty
b) aktualna decyzja wydana przez ZUS na dany rok,
potwierdzająca pobieranie dodatku rodzinnego łącznie z
dokumentem tożsamości,
c) aktualna decyzja o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydana
przez organy emerytalno-rentowe na dany rok łącznie z
dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota
świadczenia była czytelna.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia
w sprawie ustalenia cen oraz ulg za uslugi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w miescie
Zabki. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2993). Uchwala Nr XIV/95/2011 Rady Miasta Zabki z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie sposobu ustalania wysoksci oplat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczacych
przewozu osób oraz oplaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych
organizowanych przez Miasto Zabki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 poz. 2090)

