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1. Uchwała 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 ; 

2. Uchwała Nr XLVII/1138/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. 

Warszawie; 

3.  Uchwała Nr LXXV/2144/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 

w m.st. Warszawie; 

4. Uchwała Nr XIII/297/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. 

Warszawie; 

5. Uchwała Nr XCIV/2431/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia 

granic strefy biletowej 1;  

6. Uchwała Nr XXII/551/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1;  

7. Uchwała Nr XXXV/865/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1;  

8. Uchwała Nr LVIII/1528/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1;  

9. Uchwała Nr LXX/1928/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1;  

10. Uchwała Nr VI/103/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek 

w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. 

Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób ; 

11. Uchwała Nr XXXIX/1027/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych 

osób; 

12. Uchwała Nr XLVII/1140/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych 

osób; 
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13. Uchwała Nr LII/1289/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych 

osób; 

14. Uchwała Nr LXVII/1851/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych 

osób; 

15. Uchwała Nr XIII/298/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych 

osób; 

16. Uchwała nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za 

usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 

17. Uchwała nr LXVII/1850/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 

18. Uchwała nr LXX/1929/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 

19. Uchwała Nr LXIII/1968/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 r. w sprawie 

uprawnienia uczniów z Zespołu Szkół nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A w Warszawie do przejazdów ze 

zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na podstawie imiennej 

Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej; 

20. Uchwała Nr LXVI/1808/2013 Rady m. st. Warszawy  z dnia 3 października 2013 r.  w sprawie 

przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.); 

21. Uchwała Nr LXXXIV/2160/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie Programu „Warszawska Karta Rodziny”; 

22. Uchwała Nr LXXXIV/2145/2014 Rady m. st. 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; 

23. Uchwała Nr LXVII/1849/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zniżek 

w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy 
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dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen 

biletów; 

24. Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r.  w sprawie realizacji 

Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień 

do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka. 

25. Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i 

wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz 

Ulgowego Biletu Warszawiaka; 

26. Zarządzenie Nr 182/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i 

wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz 

Ulgowego Biletu Warszawiaka; 

27. Zarządzenie nr 1887/2018 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie 

nieodpłatnych przejazdów grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego 

transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w ramach Warszawskiego Programu 

„Lato/Zima w Mieście”; 

 

 
 
 


