
 

 

UCHWAŁA NR LV/508/2018 

RADY GMINY RASZYN 

z dnia 30 lipca 2018r. 

                                                                                                                                 

w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa 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  i art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt.1 lt.b),  

art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. 

z 2017r., poz. 2136, z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z powierzeniem przez Gminę Raszyn m. st. Warszawa, na mocy 

porozumienia międzygminnego z dnia 29 sierpnia 2014r. realizacji zadań z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego ( realizowanego i nadzorowanego ze strony m.st. Warszawy przez 

Zarząd Transportu Miejskiego ), podjętą uchwałą nr LII/475/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 

18 kwietnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających 

do wdrożenia na terenie Gminy Raszyn dopłat do cen biletów długookresowych na przejazdy 

środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Raszyna do Warszawy  i z Warszawy 

do Raszyna oraz na terenie Gminy Raszyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn, 

a także odpowiadając na potrzeby mieszkańców gminy, ustala się dopłaty do biletów na 

przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego zorganizowanego przez m.st. Warszawa, 

zwanych dalej Biletami, w wysokości odpowiadającej wysokości zniżek w cenach biletów za 

usługi przewozowe dla III grupy dopłat ustalonych uchwałą nr LXVII/1849/2018 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. 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, określonej w poniższej tabeli: 

 

 

III grupa dopłat 

Bilety oferty Warszawa + 

ważne w strefie 1 i 2 

Koszt pasażera 

[ zł ] 

Dopłata Gminy 

[ zł ] 

N 120 60 30 dniowy 

U 60 30 

N 330 130 

 

imienny 90 dniowy 

U 165 65 

Bilety oferty Warszawa + 

ważne w strefie  2 

Koszt pasażera 

[ zł ] 

Dopłata Gminy 

[ zł ] 

N 72 40 30 dniowy 

U 36 20 

N 212 70 
imienny 

90 dniowy 

U 106 35 

 



 

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

zamieszkałe na terenie Gminy Raszyn, które rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazały w zeznaniu podatkowym 

Gminę Raszyn, jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają 
dochód. 

3. Do dopłaty do Biletu ulgowego, tj. biletu ze zniżką 50%, o której mowa w ust. 1, 

uprawnione są: 

1) osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50%  zgodnie z obowiązującymi Uchwałami 

Rady m. st. Warszawy zamieszkałe na terenie Gminy Raszyn, które rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazały 

w zeznaniu podatkowym Gminę Raszyn, jako miejsce swego zamieszkania, bez 

względu na to, czy osoby te osiągają dochód, 

2) osoby, które do 30 września roku kalendarzowego, skończą 21 rok życia, zamieszkałe na 

terenie Gminy Raszyn, jeżeli ich rodzice/ opiekunowie prawni albo rodzic/ opiekun 

prawny, który samotnie je wychowuje zamieszkują/je na terenie Gminy Raszyn i 

rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 

Pruszkowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę Raszyn, jako miejsce swego 

zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód, 

3) osoby pełnoletnie, które do 30 września roku kalendarzowego, skończą 21 rok życia, 

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

zamieszkują na terenie Gminy Raszyn i rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazały w zeznaniu podatkowym 

Gminę Raszyn, jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te 

osiągają dochód, 

4) studenci, zamieszkali na terenie Gminy Raszyn do ukończenia przez nich 26 roku życia: 

a) rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym                     

w Pruszkowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę Raszyn, jako miejsce swego 

zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód, 

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

wychowuje zamieszkują/je na terenie Gminy Raszyn i rozliczają/a podatek dochodowy od 

osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazały w zeznaniu 

podatkowym Gminę Raszyn, jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, 

czy osoby te osiągają dochód. 

§ 2 

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

spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez operatora publicznego 

transportu zbiorowego – Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy, której nadaje się 
nazwę  „Raszyńska Karta Mieszkańca” . 

 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 §1 ust. 3 pkt.1) – dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego 

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



 

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 

Wprowadza się do stosowania Regulamin wydawania, „Raszyńskiej Karty Mieszkańca” 

uprawniającej mieszkańców Gminy Raszyn do dopłat na przejazdy środkami lokalnego 

transportu zbiorowego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały . 

 

§ 4 

Upoważnia się  Wójta Gminy Raszyn do zawarcia z m. st. Warszawą  stosownego 

porozumienia międzygminnego w sprawie dopłat do biletów.   

§ 5 

 

1.Na wykonanie zadania określonego w § 1 przeznacza się środki finansowe do kwoty          

290.000 zł brutto ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego § 1 pochodzić będą                  
z dochodów własnych Gminy Raszyn. 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn. 

 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR LV/508/2018 

RADY GMINY RASZYN 

z dnia.30 lipca 2018r. 

 

w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie 

porozumienia  w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr LXVII/ 1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 

2018r w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego 

transportu zbiorowego w m. st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto 

porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów, realizowana jest współpraca w zakresie oferty 

„WARSZAWA+” .Samorządy lokalne, na których terenach usługi świadczy Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, mogą dopłacać do cen biletów mieszkańców w jednym z trzech 

określonych progów. Dopłaty dotyczą cen biletów długookresowych – 30 i 90 – dniowych.  

Zainteresowana ofertą Gmina w celu realizacji porozumienia zobowiązana jest do 

zabezpieczenia środków finansowych na dopłaty do biletów, zakup nośników, na których będą 
kodowane bilety oraz do określenia wzoru karty. W roku 2018 i 2019 jest możliwe 

wprowadzenie dla mieszkańców Gminy Raszyn systemu dopłat, według wybranej III grupy 

dopłat ,tj: 

 Cena biletu dla pasażera – bilet 30 dniowy, obowiązujący w 1 i 2 strefie biletowej: 

- próg dopłaty do biletu normalnego -  60,00 zł – cena biletu pasażera  120,00 zł 

- próg dopłaty do biletu ulgowego     - 30,00 zł – cena biletu pasażera    60,00 zł 

Cena biletu dla pasażera – bilet 90 dniowy, obowiązujący w 1 i 2 strefie biletowej: 

- próg dopłaty do biletu normalnego -  130,00 zł – cena biletu pasażera 330,00 zł 

- próg dopłaty do biletu ulgowego     -  65,00 zł – cena biletu pasażera   165,00 zł 

Cena biletu dla pasażera – bilet 30 dniowy, obowiązujący w 2 strefie biletowej: 

- próg dopłaty do biletu normalnego -  72,00 zł – cena biletu pasażera  40,00 zł 

- próg dopłaty do biletu ulgowego     - 36,00 zł – cena biletu pasażera    20,00 zł 

Cena biletu dla pasażera – bilet 90 dniowy, obowiązujący w  2 strefie biletowej: 

- próg dopłaty do biletu normalnego -  70,00 zł – cena biletu pasażera 212,00 zł 

- próg dopłaty do biletu ulgowego     - 35,00 zł – cena biletu pasażera   106,00 zł 

Szacowany koszt dopłat przez Gminę Raszyn wynosiłby 500.000 zł rocznie. Przy założeniu 

wdrożenia systemu od początku września 2018r. szacunkowy koszt dopłat w roku 2018 

wyniesie ok. 290.000 zł. 

Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie spersonalizowanej karty 

zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego, zawierającej raszyńskie 

oznaczenie. Warunkiem niezbędnym do wydania karty mieszkańcom Gminy Raszyn jest 

zamieszkiwanie na terenie gminy oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 

w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 

   Biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie mieszkańców rozwojem usług 

transportowych na terenie Gminy Raszyn, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie dopłat 

do biletów długookresowych dla mieszkańców gminy. 

 

 

 

 


