
Projekt 

Uchwała Nr   2018 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 Nadarzynianka oraz dla dzieci tych osób.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349.) oraz art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, 2371, z 2018 r. poz. 317, 650, 

907.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale 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 Nadarzynianka oraz dla dzieci 

tych osób, wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 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 

nadzorowanego ze strony m. st. Warszawy przez Zarząd Transportu Miejskiego  

m. st. Warszawy), a także odpowiadając na potrzeby mieszkańców Gminy Nadarzyn, 

na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy LXVII/1849/2018 z dnia 24 maja 2018 

roku 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 wysokości dopłat do cen biletów, określa się dopłaty 

Gminy do pojedynczego biletu w rozszerzonej Ofercie ,,Warszawa +’’  wg tabeli: 



 

Wysokość dopłat do Oferty Warszawa+ 

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 
Koszt pasażera 

[zł] 

dopłata Gminy 

[zł] 

imienny  

30 dniowy 
N 120 60 

U 60 30 

90 dniowy  
N 330 130 

U 165 65 

Bilety oferty "Warszawa+" ważne w strefie 2 
Koszt pasażera 

[zł] 

dopłata Gminy 

[zł] 

imienny  

30 dniowy 
N 72 40 

U 36 20 

90 dniowy  
N 212 70 

U 106 35 

 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XLVIII/499/2014 Rady Gminy Nadarzyn  z dnia  

24 września 2014 r. pozostają bez zmian. 

§ 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. 


