
UCHWAŁA NR LXIV/692/2018
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych 

dopłat z m. st. Warszawą

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, poz. 1000) oraz art. 50 a ust. 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2017 poz. 2136 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska Góry Kalwarii wyraża zgodę na zawarcie przez Gminę Góra Kalwaria z Miastem 
Stołecznym Warszawą porozumienia w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na pojazdy środkami 
lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Góry Kalwarii do Warszawy i z Warszawy do Góry Kalwarii 
dla mieszkańców Gminy Góra Kalwaria.

§ 2. 1. Do zniżek w cenie zakupu biletu normalnego uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie 
Gminy Góra Kalwaria, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Piasecznie i wykazały w zeznaniu podatkowym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Góra Kalwaria  
oraz osoby uzyskujące przychody z działalności rolniczej, których nieruchomości rolne położone są na 
terenie Gminy Góra Kalwaria.

2. Do zniżek w cenie zakupu biletu ulgowego uprawnione są osoby, które zgodnie z uchwałami m. st. 
Warszawy mają prawo do zakupu biletu ulgowego, jeżeli osoby te zamieszkują na terenie Gminy Góra 
Kalwaria i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz 
wykazały  w zeznaniu podatkowym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także 
osoby uzyskujące przychody z działalności rolniczej, których nieruchomości rolne położone są na terenie 
Gminy Góra Kalwaria.

3. Uczniowie do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia oraz studenci do 
30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 26 rok życia, jeżeli nie osiągają dochodów 
opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lub nie uzyskują przychodów 
z działalności rolniczej z nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria uprawnieni 
są do zniżek w cenie zakupu biletu ulgowego, gdy zamieszkują na terenie Gminy Góra Kalwaria i jeżeli 
ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują 
na terenie Gminy Góra Kalwaria i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Piasecznie oraz jednocześnie wykazali w zeznaniu podatkowym miejsce zamieszkania na 
terenie Gminy Góra Kalwaria albo uzyskują przychody z działalności rolniczej z nieruchomości rolnych 
położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Ustala się wysokość dopłat i wysokość zniżek w cenie zakupu biletu dla mieszkańców Gminy 
Góra Kalwaria w wysokości określonej w tabeli:

Wysokość dopłat  Gminy Góra Kalwaria 
i zniżek

Rodzaj biletu
do Biletu normalnego do Biletu ulgowego

30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2 60 zł 30 zł
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90-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2 130 zł 65 zł

30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 2 40 zł 20 zł

90-dniowy imienny obowiązujący w strefie 2 70 zł 35 zł

§ 4. Uprawnienie do zniżek, o których mowa w § 2, przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty 
zbliżeniowej, zaakceptowanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego - Zarząd Transportu 
Miejskiego m. st. Warszawy, której nadaje się nazwę „Karta Komunikacyjna Mieszkańca Góry 
Kalwarii”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie zdniem 1września 2018 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Nadstawny
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