UCHWAŁA NR LXXVII/1986/2014
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 6 marca 2014 r.
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. z 2013 r. poz.
385) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LVI/1584/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6320 i 8341 oraz z 2014
r. poz. 502) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą
7 lat;'';
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
,,16) umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania
obowiązków służbowych;";
c) w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
,,27) emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub
rentę byli zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego m.st. Warszawy, w
Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., w Tramwajach Warszawskich Sp.
z o.o., w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. oraz w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z
o.o., do dnia 31 grudnia 2019 r.";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w
m.st. Warszawie uprawnieni są:
1) dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat
do ukończenia 16 roku życia – na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającego
datę urodzenia;
2) młodzież od 17 do ukończenia 21 roku życia na - podstawie ważnej legitymacji
szkolnej, wydanej zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II 180/2), Ministra Edukacji Narodowej (wzór
MEN-I/50/2) albo Ministra Kultury (wzór ART-II/292/3). Osobom korzystającym z
imiennych biletów 30 lub 90 – dniowych, których okres ważności rozpoczyna się
przed ukończeniem 21 roku życia uprawnienie przysługuje do końca ważności
biletu;
3) emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, na podstawie imiennej
legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzającej status emeryta albo rencisty lub w
przypadku jej braku na podstawie aktualnego odcinka emerytury albo renty, bądź
wyciągu bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury albo renty wraz z
dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była
czytelna;
4) osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia –

na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez
zespół orzekający o stopniu niepełnoprawności, na podstawie przepisów prawa
polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej
stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
5) osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia – na podstawie
orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego, w
szczególności na podstawie dokumentów wymienionych w §7 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 ze zm.);
6) osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.";
3) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
,,§ 4.1. Każdy z pracowników operatorów publicznego transportu zbiorowego
realizujących usługi przewozowe na terenie m.st. Warszawy na zlecenie m.st.
Warszawy, otrzymuje ulgę w postaci biletu pracowniczego zapisanego na
spersonalizowanej karcie zbliżeniowej wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie, w cenie 100,00 zł uprawniającego do przejazdów w 1 i 2 strefie
biletowej od momentu skasowania do godziny 23:59 trzysta sześćdziesiątego piątego
dnia terminu ważności biletu albo trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu
ważności biletu, o ile właściwy rok kalendarzowy obejmuje dzień 29 lutego.
2. Pod pojęciem pracowników operatora publicznego transportu zbiorowego
rozumie się - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3. W przypadku gdy operator prowadzi działalność również poza Warszawą, za
operatora w rozumieniu niniejszej uchwały przyjmuje się oddział, filię, część
zakładu (spółki) przeznaczoną do realizacji usług przewozowych na terenie
Warszawy w ramach umowy zawartej z m. st. Warszawą.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

