Uchwała Nr VI/85/2007
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 2 marca 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050
ze zm.) – Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XLIII/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. Nr 320, poz. 10549 ze zm.), wprowadza
się następujące zmiany:
1) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż
do ukończenia 26 roku życia - na podstawie:
a) ważnej legitymacji według wzoru określonego przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II/182/2 lub MENiS-II/181/2) albo Ministra
Kultury (wzór ART–II/293/3), wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
b) ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
c) ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
d) orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia zespołu
orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
e) orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego,
o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,
f) orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji
wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność zgodnie
ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej.”,
2) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) osoby:
a) uznane za całkowite niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji –
na podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa
polskiego,
b) uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym – 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 zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
c) będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym w lit.
„a” lub „b” – na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,”,
3) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i artystycznych –
nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór
MENiS-II/180/2) albo Ministra Kultury (wzór ART–II/292/3). Uczniom
korzystającym z imiennych biletów 30 lub 90 dniowych, których okres ważności
rozpoczyna się przed ukończeniem 21 roku życia uprawnienie przysługuje do końca
ważności biletu,”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Rady m.st. Warszawy
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