
UCHWAŁA NR V/38/2015
RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą 
w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu 
zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na 

terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają 
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla 

dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.1)) w związku z art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. 
zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z powierzeniem przez Gminę Legionowo Miastu Stołecznemu Warszawie, 
na mocy porozumienia międzygminnego, 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 
Legionowo, wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Legionowo na zawarcie porozumienia 
z m.st. Warszawą w sprawie dopłat Gminy Legionowo do cen biletów normalnych i ulgowych 
50 % na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. 
Warszawę, zwanych dalej Biletami, w wysokości odpowiadającej wysokości zniżek w cenach 
biletów za usługi przewozowe ustalonych uchwałą nr LXXXIV/2145/2014 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 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 dopłat do cen biletów 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6843).

§ 2. 1. Do nabycia Biletu normalnego ze zniżką, o której mowa w § 1, uprawnione są osoby 
zamieszkałe na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę 
Legionowo jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to czy osiągają dochód.

2. Do nabycia Biletu ulgowego ze zniżką 50 %, o której mowa w § 1, uprawnione są:

1) osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50 % zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady 
m.st. Warszawy, zamieszkałe na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały 
w zeznaniu podatkowym Gminę Legionowo jako miejsce swego zamieszkania, bez względu 
na to, czy osoby te osiągają dochód;

2) osoby do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe na 
terenie Gminy Legionowo, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun 
prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczają/rozlicza podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i zadeklarowały/zadeklarował w zeznaniu 
podatkowym jako miejsce swego zamieszkania Gminę Legionowo, bez względu na to, czy 
osoby te osiągają dochód;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz 
Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz Dz.U. 
z 2014 r., poz.423, poz.915.
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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 Legionowo i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Legionowie oraz zadeklarowały w zeznaniu podatkowym jako miejsce swego 
zamieszkania Gminę Legionowo, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;

4) studenci zamieszkali na terenie gminy Legionowo, do ukończenia przez nich 26 roku życia:

a) rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Legionowie i którzy zadeklarowali w zeznaniu podatkowym jako miejsce swego 
zamieszkania Gminę Legionowo, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;

b) których rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je 
wychowuje, rozliczają/rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Legionowie i zadeklarowali/zadeklarował w zeznaniu podatkowym jako 
miejsce swego zamieszkania Gminę Legionowo, bez względu na to, czy osoby te osiągają 
dochód.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 , przysługuje osobom, które rozliczyły podatek 
dochodowy za rok poprzedni, na okres do dnia 30 czerwca roku następnego, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. 1. Uprawnienie do nabycia Biletu ze zniżką o której mowa w § 1 i § 2 przysługuje na 
podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu 
Miejskiego m. st. Warszawy, zawierającej legionowskie oznaczenie, potwierdzające uprawnienie 
do zniżki.

2. Karta, o której mowa w ust.1, otrzymuje nazwę „Karta legionowianina”.

3. Uprawnieni do korzystania z Biletów ulgowych 50% są zobowiązani do posiadania 
podczas przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd 
Transportu Miejskiego m.st. Warszawy, dokumentów uprawniających do przejazdu ulgowego, 
zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie m.st. Warszawy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.
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