
Bezpłatna komunikacja miejska, Warszawa 2019.
Nowe przepisy. Kolejne uprawnienia do darmowych
przejazdów

PIOTR WRÓBLEWSKI • 25 lipca • Zaktualizowano 3 dni temu, 17:06

Kiedy za darmo możemy pojechać autobusem czy tramwajem? Warszawa wprowadziła darmową

komunikację miejską dla określonych osób. Poza tym bez opłat możemy jeździć w niektóre dni.

Węgrów › Wiadomości

Za darmo mogą jeździć uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Uprawnienia
nabywa się wraz z legitymacją o przyznaniu odznaczenia. W podobny sposób działa legitymacja odznaczonych medalem "Za
Warszawę 1939-1945", członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. A także cywilne niewidome o�ary
działań wojennych oraz inwalidzi wojenni i wojskowi. Szymon Starnawski
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Jak zostać wolontariuszem WOŚP
2018? To łatwiejsze niż myślisz!
[PRZEWODNIK]

Msze święte Węgrów.
Godziny mszy świętych w
Węgrowie. Kościoły
Węgrów [LISTA]

Witamy na stronie miasta
Węgrów

Informator miejski miasta
Węgrów

Lato "Pod Słoneczkiem" w
Węgrowie
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Sprawdzamy, kiedy i kto może jeździć za darmo. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do .

REKLAMA

POLECANE:  FLESZ: Rewolucja dla kierowców, te zmiany musisz znać.

Materiał oryginalny: Bezpłatna komunikacja miejska, Warszawa 2019. Nowe przepisy. Kolejne
uprawnienia do darmowych przejazdów - Warszawa Nasze Miasto
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Praca w Węgrowie, czy jest
w naszym mieście?

Harmonogram wywozu
śmieci w Węgrowie
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Wybrane dla Ciebie

Harmonogram wywozu
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Wakacyjne spotkania z
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Volkswagen Golf Variant
dostępny od ręki z RABATEM 11
000 zł!
Sponsorowane

„Czyste Powietrze” na nowych
zasadach. Od teraz wniosek o
dofinansowanie możesz złożyć
w gminie

Junior Media: Szkolni
dziennikarze wypoczywają,
bawią się i szlifują reporterskie
umiejętności

Największe katastrofy
budowlane w historii. Zobacz,

Polskie więzienia od środka.
Warunki jak w hotelu?
[ZDJĘCIA]

Wystającym brzuch może
zniknąć w kilka dni! Wystarczy
tylko...

Zerowy PIT dla młodych w
pigułce. Co zrobić, żeby
skorzystać z ulgi? Jaki jest
limit przychodów? Sprawdź

Najbardziej niebezpieczne
zwierzęta w Polsce.
Spotkanie z nimi może być
zabójcze

Butelkomat, ekograffti oraz
recycling – czyli strefa
prezero POL’AND’ROCK
FESTIVAL

5 krajów, których mieszkańy
najczęściej chcą zostać w
Polsce. Kim jest statystyczny
cudzoziemiec?

Pomysł na śniadanie – 10
pysznych i zdrowych
propozycji

Najtańsza polisa na rynku?
Porównaj składki i nie
przepłacaj!

Sponsorowane
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ZOBACZ INNE GALERIE

Bezdomni

Jeszcze w październiku Rada Warszawy zadecydowała, że bezdomni w Warszawie będą mieli trochę łatwiejsze życie -
osoby bezdomne zostaną wyposażone w darmowe bilety ze zdjęciem na przejazdy komunikacją miejską. 
 
 
 
Jak postanowiła Rada Warszawy, darmowa komunikacja miejska dla osób zmagających się z problemem bezdomności ma
dać im szansę na rozwiązywanie życiowych problemów - takich jak na przykład poszukiwanie pracy. Nie będzie to jednak
dotyczyć wszystkich bezdomnych, ponieważ pasażerowie, którzy będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo,
będą musieli przy kontroli okazać dowód, który potwierdza ich współdziałanie z ośrodkami pomocy społecznej. To
spersonalizowana karta, którą wyda Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.  
 
 
 
Ponad 2700 – tylu bezdomnych według ostatnich badań przebywało na terenie Warszawy.  
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Jak ubrać się na początek
roku szkolnego? Zobacz
nasze propozycje!

Solarium: szkodliwa i
niebezpieczna moda dla
zdrowia i urody

Czego nie można przewozić
w samolocie? Z tymi
rzeczami nie wejdziesz na
pokład

Kupujesz mieszkanie od
dewelopera? Oto 10 praw,
które Ci przysługują. Warto je
znać

Nie przepłacaj za OC. Dzięki
temu możesz zapłacić nawet
o 50% mniej!

Sponsorowane

Pol'and'Rock Festival 2019
[PROGRAM, MAPA] Kto
zagra? Ziggy Marley, Majka
Jeżowska i inni

REKLAMA

ZOBACZ INNE GALERIE

Dzień bez samochodu

Za darmo możemy jeździć w czasie Europejskiego Dnia bez Samochodu. W Warszawie co roku 22 września ZTM zwalnia
nas z opłat za przejazd zarówno w pierwszej, jak i drugiej strefie. Tego dnia możemy pozostawić nasze samochody i
korzystać wyłącznie z komunikacji miejskiej. Nie zapłacimy też za podmiejskie i miejskie parkingi Parkuj i Jedź. Bramki w
metrze zostaną otwarte, a kasowniki zablokowane. Za darmo pojedziemy również Kolejami Mazowieckimi w obrębie
obowiązywania wspólnego biletu. 
 
 
 

Zobaczcie też:Rewolucja warszawskiej SKM-ki. Nowoczesna baza,
nowe pociągi i trasy [WIDEO]

0:00
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