Uchwała Nr XVIII/585/2007
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 8 listopada 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 1 ) w związku z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm. 2 ) - Rada
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia
16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 320,
poz. 10549 z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 191 w brzmieniu:
„19¹) osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów
w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie podczas wykonywania
czynności służbowych,”;
2) w ust. 2 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku
życia – na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez
zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego
lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień
niepełnosprawności,
8) osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia –
na podstawie orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa
polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej
całkowitą niezdolność do pracy.”.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327.
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137,
poz.1302 oraz z 2004 r. Nr 210, poz.2135.
3

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 66, poz. 2149, Nr 227,
poz. 8460 i Nr 232, poz. 8574 oraz z 2007 r. Nr 72, poz. 1631.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

