
UCHWAŁA NR XLII/578/2018
RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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 2017 poz. 1875, 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 2017 poz. 2136, z późn. zm.2)) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie "Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje osobom, 

które rozliczyły podatek dochodowy za rok 2017 lub 2018, na okres do dnia 30 czerwca 
2019, z zastrzeżeniem § 3."

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Wydane przed dniem wejścia w życie uchwały "Karty legionowianina" zachowują ważność do 
dnia 30 czerwca 2019 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232  oraz z 2018 r. 
poz. 130.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2371  oraz z 2018 r. 
poz. 317, poz. 650.
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