
UCHWAŁA NR LXX/2195/2010 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii 
promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m.st. Warszawie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 15 
ust. 5 i art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. 
Nr 50, poz. 601 z późn. zm.2 ) art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.3), art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o żegludze śródlądowej (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 857 ze zm.4), art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.5) oraz § 4 pkt 31 
statutu Zarządu Transportu Miejskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1391/2005 Rady 
m. st. Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, 
zmienionej uchwałą Nr LXXV/2265/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i uchwałą Nr XXXIX/1171/2008 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. W Zasadach przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych 
organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie, stanowiących załącznik 
do Uchwały Nr LV/1632/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2009 r. Nr 76, poz. 2066) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 2:  
a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

 „b) tramwaj wodny – statek wycieczkowy kursujący w ramach linii promocyjnych”, 
 b) lit. c otrzymuje brzmienie: 
  „c) prom – statek przeprawiający pasażerów między brzegami rzeki lub zbiornika wodnego.”; 

 
2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

  „W pojazdach linii promocyjnych, na przystankach i przystaniach pasażerom zabrania się:  
1)  otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza 

przystankiem/przystanią, 
2)  wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi  podczas jazdy, 
3)  zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia, 

                                                 
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 

2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, 
Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408 oraz 2009 r. Nr 92, 
poz. 753. 

3  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874, z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 19, poz. 101. 

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z 2007 r. 
Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818. 

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, 
poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 118, poz. 989. 

 



4)  siadania w miejscach do tego nie przystosowanych, 
5)  spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu, 
6)  spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować 

zabrudzenie pozostałych pasażerów lub zanieczyszczenie pojazdu, 
7)  przebywania w łyżworolkach, wrotkach lub na deskorolkach, 
8)  zakłócania spokoju pasażerów lub obsługi pojazdów, 
9)  wprowadzenia i przewożenia zwierząt (nie dotyczy psa przewodnika) – z wyłączeniem  

promu, 
10) wprowadzania rowerów – z wyłączeniem promu, 
11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy i postoju, 
12) podchodzenia do krawędzi nabrzeża i pomostu pływającego poza wyznaczoną linię 

bezpieczeństwa.”; 
 

3) § 15 otrzymuje brzmienie:  
       

Tabela opłat i zniżek obowiązujących w liniach promocyjnych 

Rodzinny (od 3 do 5 osób, w tym co 
najmniej jedno dziecko do ukończenia 

18 roku życia) 

Rodzaje biletów 
uprawniających 

do  
jednorazowego 

przejazdu 
pojazdami linii 
promocyjnych 

Normalny 
Ulgowy  

50% 

rodzic/opiekun 
dziecko do ukończenia 

18 roku życia 

Omnibus konny 14,00 zł 7,00 zł 10,00 zł 

Tramwaj 
wodny 18,00 zł 9,00 zł 12,00 zł 

 
 
Statek do 
Serocka 

36,00 zł 18,00 zł 25,00 zł 

1) bezpłatnie – do czasu 
objęcia obowiązkiem 
szkolnym a w 
przypadku dzieci 
sześcioletnich 
spełniających 
obowiązek szkolny nie 
dłużej niż do końca 
roku szkolnego, w 
którym kończą 7 lat,  

 
2) bilet ulgowy 50% - od 

czasu objęcia 
obowiązkiem 
szkolnym do ukoń-
czenia 18 roku życia. 

Zniżka dla 
pasażerów 
z Warszawską 
Kartą Turysty 

10% nie dotyczy 

Prom bezpłatnie 

Przewóz bagażu 
i zwierząt 

 nie podlega opłacie 

Opłata 
manipulacyjna 
za zwrot biletu  

20% wartości biletu 

      



4) § 16 otrzymuje brzmienie:     

„1. Bilety zakupione w przedsprzedaży będzie można zwrócić, nie później niż na 1 dzień przed 
planowanym kursem. 
2. Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletów ulgowych rodzinnych - części osób - dozwolona 

jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 
3 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 18 roku życia. 

3. W przypadku odwołania kursu linii promocyjnej pasażerowi przysługuje zwrot należności 
za bilet bez pobierania opłaty manipulacyjnej.”; 

 
5) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 
1) dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dzieci sześcioletnie spełniające 

obowiązek szkolny nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 7 lat, 
na podstawie oświadczenia ustnego rodziców lub opiekunów, 

2) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego 
dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia, 

3) osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych. 

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów ze zniżką 50% uprawnieni są:  
1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż 

do ukończenia 21  roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 
2) osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych. 

3.1.Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawniona jest grupa  
od 3 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 
3.2. Na bilet rodzinny składają się bilety: 

1) dla rodzica/opiekuna - wg cen wskazanych w tabeli opłat i zniżek obowiązujących w liniach 
promocyjnych, 

2) dla dzieci: 
      - do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – uprawniające do bezpłatnych przejazdów 

(na podstawie oświadczenia ustnego rodziców/opiekunów) lub 
    - od czasu objęcia obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia - ulgowy 50% 

(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).”. 
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 

 

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy 

( - ) 
Ligia Krajewska 

 
 
 
 
 


