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UCHWAŁA NR VI/103/2015  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO 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  
 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13 i  Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r, poz. 

423 i 915) 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) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, 

zwanego dalej „Miastem”, ze zniżką określoną w tabeli nr 1, uprawnione są osoby 

zamieszkałe na terenie Miasta, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w 

urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód, na 

podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub 

zaakceptowanych przez ZTM zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do 

zniżki.  

Tabela 1  

  

Rodzaj biletu 

Wysokość zniżki dla osób określonych powyżej w stosunku do 

ceny biletu normalnego określonej w obowiązującej taryfie 

przewozowej na terenie m.st. Warszawy 

30-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 1 

12 zł 

90-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 1 

30 zł 

30-dniowy imienny 

obowiązujący w strefie 1 i 

2 

14 zł 

90-dniowy imienny 

obowiązujący w strefie 1 i 

2 

54 zł 

30-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 2 

12 zł 

90-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 2 

30 zł 

2. Do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Mieście ze zniżką 

określoną w tabeli nr 2, na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innych kart 
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wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM zawierających oznaczenie potwierdzające 

uprawnienie do zniżki, uprawnia się:  

1) emerytów i rencistów do ukończenia 70 roku życia (z wyłączeniem osób 

korzystających z Biletu Seniora);  
 

2) osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia;  
  
3) osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia;  

  
4) uczestników studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia;  

  
5) kombatantów lub osób zajmujących się działalnością równorzędną z działalnością 

kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego;  
 

 

6) studentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich po ukończeniu 26 

roku życia;  
 

 

7) słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych;  
  
8) weteranów poszkodowanych pobierających rentę inwalidzką z tytułu urazów lub 

chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa  

- jeżeli osoby te zamieszkują na terenie Miasta i rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te 

osiągają dochód.  

  

Tabela nr 2  

Rodzaj biletu 

Wysokość zniżki dla osób określonych powyżej w stosunku 

do ceny biletu normalnego określonej w obowiązującej 

taryfie przewozowej na terenie m.st. Warszawy 

30-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 1 

61 zł 

90-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 1 

155 zł 

30-dniowy imienny 

obowiązujący w strefie 1 i 

2 

112 zł 

90-dniowy imienny 

obowiązujący w strefie 1 i 

2 

295 zł 

30-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 2 

62 zł 

90-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 2 

156 zł 

 

 

3. Osoby, które rozliczyły podatek dochodowy za rok poprzedni, uprawnione są do 

zakupu biletów ze zniżkami, o których mowa w ust. 1 i 2, do dnia 30 września roku 

następnego, z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Osoby, które rozliczyły podatek dochodowy za lata 2012-2013 oraz posiadają 

oznaczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki, uprawnione są do zakupu biletów ze 

zniżkami, o których mowa w ust. 1 i 2, do dnia 30 września 2016 roku.  
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5. Uprawniony określony w ust. 2, zobowiązany jest do posiadania podczas przejazdu 

środkiem lokalnego transportu zbiorowego lub przebywania w strefie biletowej metra, 

dokumentu poświadczającego prawo do ulgi zgodnie z uchwałą Nr LVI/1584/2013 Rady m. 

st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 

6320 ze zm.).  

6. Bilety ze zniżką określoną w ust. 1 otrzymują nazwę „Biletu Warszawiaka”,  a w 

ust. 2 „Ulgowego Biletu Warszawiaka”.  

 

§ 2. 1. Do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Mieście ze zniżką 

określoną w tabeli nr 3, na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innych kart 

wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM zawierających oznaczenie potwierdzające 

uprawnienie do zniżki, uprawnia się:  

1) dzieci do 30 września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, 

zamieszkałe na terenie Miasta, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo 

rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie Miasta 

i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na 

terenie Miasta, bez względu na to, czy  osoby te osiągają dochód;  
 

2) osoby pełnoletnie do 30 września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, 

nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli osoby te 

zamieszkują na terenie Miasta i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w 

urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają 

dochód;  
 

 

3) studentów zamieszkałych na terenie Miasta do ukończenia przez nich 26 roku życia:  

a)  rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na 

terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód,  
 

b) których rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je 

wychowuje, zamieszkują/e na terenie Miasta i rozliczają/a podatek dochodowy od osób 

fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te 

osiągają dochód.  

Tabela nr 3  

Rodzaj biletu   

Wysokość zniżki dla osób określonych powyżej w stosunku 

do ceny biletu normalnego określonej w obowiązującej 

taryfie przewozowej na terenie m.st. Warszawy   

30-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 1   

61 zł   

90-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 1   

155 zł   

30-dniowy imienny 

obowiązujący w strefie 1 i 

2   

112 zł   

90-dniowy imienny 

obowiązujący w strefie 1 i 

2   

295 zł   

30-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 
62 zł   
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strefie 2   

90-dniowy imienny 

obowiązujący wyłącznie w 

strefie 2   

156 zł   

  

2. Zniżki, o których mowa w ust. 1, przysługują uprawnionym na zasadach 

określonych w § 1 ust. 3 i 4.  

3. Uprawniony określony w ust. 1, zobowiązany jest do posiadania podczas przejazdu 

środkiem lokalnego transportu zbiorowego lub przebywania w strefie biletowej metra, 

dokumentu zawierającego zdjęcie uprawnionego i potwierdzającego wiek pasażera, a w 

przypadku studentów także ważną legitymację studencką.  

4. Dzieci i osoby pełnoletnie korzystające z biletów długookresowych imiennych, 

zakupionych ze zniżką określoną w ust. 1, których okres ważności rozpoczyna się przed 30 

września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, zachowują prawo do przejazdu 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na jego podstawie - do końca 

terminu ważności biletu.  

5. Studenci korzystający z biletów długookresowych imiennych, zakupionych ze 

zniżką określoną w ust. 1, których okres ważności rozpoczyna się przed ukończeniem przez 

nich 26 roku, a kończy się po ukończeniu tego wieku, zachowują prawo do przejazdu 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na jego podstawie - do końca 

terminu ważności biletu.  

6. Bilety zawierające zniżki określone w ust. 1 otrzymują nazwę „Biletu Młodego 

Warszawiaka”.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.  

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy  

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 


