
UCHWAŁA NR XLVIII/499/2014 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 24 września 2014 r.  

 

W sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na 

trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyna oraz na terenie Gminy Nadarzyn 

dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzyniaka oraz dla dzieci tych osób. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o 

publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2011r, Nr 5, poz. 13 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

1. W związku z powierzeniem przez Gminę Nadarzyn miastu stołecznemu Warszawie, 

na mocy porozumienia międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku o realizacji 

zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego ( realizowanego i nadzorowanego 

ze strony m.st. Warszawy przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy), a 

także odpowiadając na potrzeby mieszkańców Gminy Nadarzyn, ustala się dopłaty do 

biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM 

organizowanego przez m. st.  Warszawę zwanych dalej Biletami, w wysokości 

określonej w poniższej tabeli: 

            Wysokość dopłaty Gminy Nadarzyn 

Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50% 

30 dniowy imienny  
obowiązujący w strefie 1 i 2 

                       14 zł                      7 zł 

90 dniowy imienny 
obowiązujący   w strefie 1 i 2 

                       54 zł                      27 zł 

30 dniowy imienny 
Obowiązujący tylko w strefie 
2 

                       14 zł                        7 zł 

90 dniowy imienny 
Obowiązujący tylko w strefie 
2 

                        32 zł                       16 zł 

 

2. Do dopłaty do Biletu normalnego o której mowa w ust. 1 uprawnione są osoby 

zamieszkałe na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczające podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie  i posiadające Kartę Nadarzyniaka, 

bez względu na to czy te osoby osiągają dochód. 



3. Do dopłaty do biletu ulgow 0ego 50%, o której mowa w ust. 1 uprawnione są: 

1) Osoby uprawnione do 0przejazdów z ulgą 50% zgodnie z obowiązującymi 

Uchwałami Rady m. st. Warszawy, zamieszkałe na terenie Gminy Nadarzyn, 

rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 

Pruszkowie i posiadające Kartę Nadarzyniaka, bez względu na to czy te osoby osiągają 

dochód. 

 

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

zamieszkałe na terenie Gminy Nadarzyn, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo 

rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadające Kartę 

Nadarzyniaka, bez względu na to czy te osoby osiągają dochód. 

 

3) 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 Gminy Nadarzyn, rozliczające podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie  i posiadające Kartę Nadarzyniaka, 

bez względu na to czy te osoby osiągają dochód 

 

4). Studenci zamieszkali na terenie Gminy Nadarzyn do ukończenia przez nich 26 roku 

życia: 

a) rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 

Pruszkowie i posiadający Kartę Nadarzyniaka, bez względu na to czy te osoby osiągają 

dochód. 

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

je wychowuje, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie  i posiadający Kartę Nadarzyniaka, bez względu na to czy te 

osoby osiągają dochód. 

 

4. Uprawnienie do dopłat, o których mowa w § 1 przysługuje na podstawie 

spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu 

Miejskiego m st. Warszawy, dalej zwany ZTM,  

5. Uprawnieni do korzystania z Biletów ulgowych 50% są zobowiązani do posiadania 

podczas przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 

m. st. Warszawę: 

1) Osoby określone w ust. 4 pkt. 1) – dokumentu, uprawniającego do przejazdu 

ulgowego zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie m.st. Warszawy, 

2) Osoby określone w ust. 4 pkt. 2) i 3) – ważnej legitymacji szkolnej, 

3) Osoby określone w ust. 4 pkt. 4) – ważnej legitymacji studenckiej, 

 

 

 

 



§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do zawarcia z m. st. Warszawa stosownego 

porozumienia międzygminnego w sprawie dopłat do biletów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 


