UCHWAŁA NR LXXXIV/2145/2014
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto
porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz.
385) uchwala się, co następuje:
§ 1. Do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy
zwanego dalej „Miastem”, na podstawie biletów ze zniżką określoną w tabeli nr 1,
uprawnione są osoby spełniające warunki określone przez gminy, z którymi Miasto zawarło
porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów odpowiadających wysokości udzielonej zniżki,
na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innego nośnika zaakceptowanego
przez Zarząd Transportu Miejskiego – zwany dalej ZTM, zawierających oznaczenie
potwierdzające uprawnienie do zniżki.
Tabela 1
Wysokość zniżki dla osób określonych w § 1 w stosunku do
ceny biletu normalnego dla strefy 1 i 2 oraz wyłącznie strefy 2,
Rodzaj biletu
określonej w obowiązującej taryfie przewozowej na terenie
m.st. Warszawy
30-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1
i2

14 zł

90-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1
i2

54 zł

30-dniowy imienny
obowiązujący wyłącznie
w strefie 2

14 zł

90-dniowy imienny
obowiązujący wyłącznie
w strefie 2

32 zł

§ 2. Do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta, na podstawie
biletów ze zniżką określoną w tabeli nr 2, uprawnione są osoby spełniające warunki określone
przez gminy, z którymi Miasto zawarło porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów
odpowiadających wysokości udzielonej zniżki, na podstawie spersonalizowanej karty
zbliżeniowej lub innego nośnika zaakceptowanego przez ZTM, zawierających oznaczenie
potwierdzające uprawnienie do zniżki oraz posiadające w trakcie przejazdu ważny dokument
potwierdzający uprawnienie do ulgi wynikającej z przepisów odrębnych.
Tabela 2
Wysokość zniżki dla osób określonych w § 2 w stosunku
Rodzaj biletu
do ceny biletu ulgowego dla strefy 1 i 2 oraz wyłącznie

strefy 2, określonej w obowiązującej taryfie przewozowej
na terenie m.st. Warszawy
30-dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2

7 zł

90-dniowy
imienny obowiązujący w
strefie 1 i 2

27 zł

30-dniowy imienny
obowiązujący wyłącznie w
strefie 2

7 zł

90-dniowy imienny
obowiązujący wyłącznie w
strefie 2

16 zł

§ 3. Bilety ze zniżką określoną w § 1 i 2 otrzymują nazwę „Biletu Warszawa +”.
§ 4. Osobie uprawnionej do zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto na podstawie kilku
tytułów, przysługuje jedna wybrana przez nią zniżka z uwzględnieniem postanowień § 2.
§ 5. 1. Zakup biletu ze zniżką jest możliwy jedynie w okresie obowiązywania
porozumienia w sprawie dopłat do cen biletów zawartego z daną gminą.
2. W przypadku wygaśnięcia porozumienia w sprawie dopłat do cen biletów z daną
gminą, bilety zakupione ze zniżką przez pasażerów w okresie obowiązywania porozumienia
zachowują ważność do końca terminu ważności biletu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.
Wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Masny

