UCHWAŁA NR XLVII/1138/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
Na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 oraz 1954) w związku z art. 24
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz.
915 oraz z 2016 r. poz. 1823) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25
sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 7862) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b brzmieniu:
„4a) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st.
Warszawy, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu
działających na terenie m.st. Warszawy, na podstawie imiennego uprawnienia do
bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie
spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po
przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków
uprawniających do ulgi;
4b) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie m.st.
Warszawy, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu
zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy, na podstawie imiennego uprawnienia do
bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie
spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po
przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków
uprawniających do ulgi;",
b) w pkt 8 uchyla się lit. c,
c) w pkt 9 uchyla się lit. c,
d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką - na
podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół
orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez Komisję
ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że
niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną;",
e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
,,10a) opiekun osób, o których mowa w pkt 8 i 10 oraz przewodnik osoby, o której
mowa w pkt 9, którzy:
a) podróżują z uprawnionym,
b) podróżują po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na
trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do
ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu

samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej) – na
podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego z
podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjnoterapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez
te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy;”;
2) w § 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:
,,8a) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i
związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do
kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
887, ze zm.);
8b) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na
skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 887, ze zm.);”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w
życie z dniem 1 września 2017 r.
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