UCHWAŁA NR 75.LVI.2018
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st.
Warszawą
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2017 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) Rada Gminy
Wiązowna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W związku z powierzeniem przez Gminę Wiązowna miastu stołecznemu Warszawa, na mocy
porozumienia międzygminnego z dnia 22 marca 2013 roku, realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu
zbiorowego (realizowanego i nadzorowanego ze strony m. st. Warszawa przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie), a także odpowiadając na potrzeby mieszkańców gminy Wiązowna, ustala się dopłaty do biletów na
przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa, zwanych dalej
Biletami, w wysokości określonej w tabeli:

Wysokość dopłaty Gminy Wiązowna
Rodzaj biletu

do Biletu
normalnego

do Biletu ulgowego

30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2

60 zł

30 zł

90-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2

130 zł

65 zł

30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 2

40 zł

20 zł

90-dniowy imienny obowiązujący w strefie 2

70 zł

35 zł

2. Do dopłat do Biletu normalnego, o których mowa w ust. 1, uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie
gminy Wiązowna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku
i wskazały w zeznaniu podatkowym gminę Wiązowna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy
osoby te osiągają dochód.
3. Do dopłat do Biletu ulgowego, tj. Biletu ze zniżką 50%, o których mowa w ust. 1, uprawnione są:
1) osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50% zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady m. st. Warszawa,
zamieszkałe na terenie gminy Wiązowna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Otwocku i wskazały w zeznaniu podatkowym gminę Wiązowna jako miejsce swojego
zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
2) dzieci i młodzież – do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe na
terenie gminy Wiązowna, jeżeli chociaż jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku i wskazał w zeznaniu podatkowym gminę Wiązowna jako
miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiąga dochód;
3) osoby pełnoletnie - do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, nieposiadające
żadnego z rodziców ani opiekuna prawnego, zamieszkałe na terenie gminy Wiązowna, które rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku i wskazały w zeznaniu podatkowym
gminę Wiązowna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
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4) studenci zamieszkali na terenie gminy Wiązowna do ukończenia przez nich 26 roku życia:
a) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku i wskazały
w zeznaniu podatkowym gminę Wiązowna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy
osoby te osiągają dochód;
b) których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Otwocku i wskazał w zeznaniu podatkowym gminę Wiązowna jako miejsce
swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiąga dochód.
§ 2. 1. Uprawnienie do dopłat, o których mowa w § 1, przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty
zbliżeniowej, której wzór zostanie zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
2. Karta, o której mowa w § 2 ust. 1, otrzymuje nazwę „Karta Mieszkańca Gminy Wiązowna”.
3. Uprawnieni do korzystania z Biletów ulgowych 50% są zobowiązani do posiadania podczas przejazdu
środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa:
1) osoby określone w § 1 ust. 3 pkt 1) – dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego zgodnie z regulacjami
obowiązującymi na terenie m. st. Warszawa;
2) osoby określone w § 1 ust. 3 pkt 2) i 3) – ważnej legitymacji szkolnej;
3) osoby określone w § 1 ust. 3 pkt 4) – ważnej legitymacji studenckiej.
§ 3. Regulamin wydawania „Karty Mieszkańca Gminy Wiązowna” uprawniającej osoby zameldowane
w gminie Wiązowna do dopłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, zostanie wprowadzony
stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do zawarcia z m. st. Warszawa stosownego porozumienia
międzygminnego w sprawie dopłat do biletów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczaca Rady
Renata Falińska
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Uzasadnienie
Program „Warszawa +” skierowany jest do gmin wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej, których
mieszkańcy korzystają z komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie, który działa w imieniu m. st. Warszawa. Dzięki porozumieniu między gminą Wiązowna a m. st.
Warszawa, mieszkańcy aglomeracji mają dostęp do największej w Polsce zintegrowanej sieci komunikacyjnej,
obejmującej: tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie „L”.
Dzięki przystąpieniu do programu „Warszawa +” mieszkańcy gminy Wiązowna będą mieli dostęp do
tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie
spersonalizowanej karty zbliżeniowej, której wzór zostanie zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie.
Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkiwanie na terenie gminy Wiązowna oraz rozliczanie
podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku.
Przewodniczaca Rady
Renata Falińska
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