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Załącznik 2 
do Uchwały Zarządu nr   
z dnia       2020r. 

Zmiana 16 do Załącznika do TOB WKD 
obowiązuje od  1 lipca 2020 roku 

do odręcznego wprowadzenia 
 

1) Wymienia się stronę  SPIS TREŚCI  - nowa strona w załączeniu; 
 

2) W Dziale I TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH na stronie tytułowej w nawiasie dodaje się zapis :  
(obowiązujące od dnia 1 lutego 2020 roku); 

 
3) W dziale I TABELA OPŁAT PRZEWOZOWYCH: 

 
a) dotychczasowa tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie – tabela w załączeniu; 

 
b) dotychczasowa tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

W obrębie miasta 
Cena brutto PTU 8% Cena netto 

w  z ło t y c h  

Grodzisk Mazowiecki 
ograniczone stacjami: Grodzisk Maz. Radońska  

i Grodzisk Maz. Okrężna 

2,26 0,17 2,09 

Podkowa Leśna  
ograniczone stacjami: Podkowa Leśna Zach. 

 i Podkowa Leśna Wsch. 

2,26 0,17 2,09 

Pruszków 
ograniczone stacjami: Pruszków WKD i Malichy 

2,26 0,17 2,09 

 
 

 
c) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu: 

„3. Tabela opłat za przewóz osób na podstawie biletów jednorazowych oferty „Bilet 
Michałowiczanina” (oferta obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku)”; 

 
d) dotychczasowa Tabela nr 3 na stronie 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

 
 
 

 

BILET JEDNORAZOWY DLA MICHAŁOWICZANINA 
obowiązujący na linii WKD pomiędzy przystankami Nowa Wieś Warszawska - Warszawa Salomea 

  
ważny do 12 minut od momentu  

skasowania wg rozkładowego  
czasu przejazdu 

 
ważny do 19 minut od momentu 

skasowania  
wg rozkładowego czasu przejazdu 

Bilet Michałowiczanina N 2,50 zł 3,00 zł 

Bilet Michałowiczanina 
Uczeń/Student 

1,50 zł 2,00 zł 

Bilet Michałowiczanina 
SENIOR 

1,50 zł 
 

2,00 zł 
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4) W dziale I Tabele opłat przewozowych w Informacjach o ulgach – bilety jednorazowe; 
 
a) w ust. 1 pkt 14 nawias otrzymuje nowe brzmienie:  

„(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)” 
 

b) w ust. 6 dodaje się nowy pkt. 2 w brzmieniu; 
„2) studentom do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, 
słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, (na podst. art. 30 pkt. 1. Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.);” 
 

c) w ust. 6 dotychczasowe pkt 1) – 5)  zmieniają numerację odpowiednio na 1) – 6); 
 

d) w ust. 11 pkt 5 nawias otrzymuje nowe brzmienie: 
„(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.)” 
 

e) dodaje się nowy pkt 15 w brzmieniu: 
„15. BILET MICHAŁOWICZANINA: 
Uprawnienia do przejazdu linia WKD na podstawie oferty „Bilet Michałowiczanina”, w obrębie Gminy 
Michałowice, ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Komorów – Pruszków – Tworki – Malichy – 
Reguły – Michałowice – Opacz – Warszawa Salomea przysługują wszystkim mieszkańcom Gminy 
Michałowice, posiadającym Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice, w tym:   
                                                                                    1) każdej osobie na podstawie biletu wg taryfy normalnej; 
                                                                                    2) uczniom lub studentom, do ukończenia 26 roku życia; 
                                                                                    3) osobom, które ukończyły 65 lat.” 
 

5) Dotychczasowy rozdział 3 Tabele opłat za przewóz osób na podstawie biletów okresowych: 
zmienia odpowiednio numerację na rozdział 4; 

 
6) W  nowym rozdziale 4 Tabele opłat za przewóz osób na podstawie biletów okresowych: 

 
1. w pkt 1) Tabele opłat za bilety odcinkowe tygodniowe imienne; 

 
a) dotychczasowe tabele nr 3 – 4 zmieniają numerację odpowiednio na 4 – 5; 

 
b) nowe tabele nr 4 i 5 otrzymują nowe brzmienie – tabele w załączeniu; 
 
2. w pkt 2) Tabele opłat za bilety odcinkowe dwutygodniowe imienne: 

 
a) dotychczasowe tabele nr 5 -  zmieniają numerację odpowiednio na 6 – 7; 

 
b) nowe tabele nr 6 – 7 otrzymują nowe brzmienie – tabele w załączeniu; 

 
3. w pkt 3) Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne: 

 
a) dotychczasowe tabele nr 7 – 14 zmieniają numerację odpowiednio na 8 – 15; 

 
b) nowe tabele nr 8 – 15 otrzymują nowe brzmienie – tabele w załączeniu; 

 
4. w pkt 4) Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne: 

 
a) dotychczasowe tabele nr 15 – 16 zmieniają numerację odpowiednio na 16 – 17; 

 
b) nowe tabele nr 16 – 17 otrzymują nowe brzmienie – tabele w załączeniu; 
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5. w pkt. 5) Tabele opłat za bilety odcinkowe bezimienne: 
 

a) dotychczasowe tabele nr 17 -18 zmieniają numerację odpowiednio na 18 -19; 
 

b) nowe tabele 18 – 19 otrzymują nowe brzmienie – tabele w załączeniu; 
 
6. dodaje się nowy pkt 6) w brzmieniu:  
„ 6) Tabele opłat za bilety okresowe na podstawie oferty  „Bilet Michałowiczanina” (oferta obowiązuje od 1 
lipca 2020 roku); 
 
 
7. w nowym pkt 6) Tabele opłat za bilety okresowe na podstawie oferty  „Bilet Michałowiczanina”:  

dodaje się nowe tabele nr 20 i 21 w brzmieniu: 
 

 
a) tabela opłat za bilet okresowy miesięczny (Tabela nr 20): 
 

Cena PTU Cena Cena PTU Cena 

brutto 8% netto brutto 8% netto

do 5 69,00 5,11 63,89 34,50 2,56 31,94

6 - 10 106,00 7,85 98,15 53,00 3,93 49,07

11 - 15 118,00 8,74 109,26 59,00 4,37 54,63

16 - 20 155,00 11,48 143,52 77,50 5,74 71,76

21 - 33 208,00 15,41 192,59 104,00 7,70 96,30

na przejazd tam i z powrotem na przejazd w jedną stronę

w złotych

Za 

odległość 

w km

 
 

b) tabela opłat za bilet okresowy kwartalny (Tabela nr 21) 
 

 

Cena PTU Cena Cena PTU Cena 

brutto 8% netto brutto 8% netto

do 5 182,00 13,48 168,52 91,00 6,74 84,26

6 - 10 274,00 20,3 253,70 137,00 10,15 126,85

11 - 15 309,00 22,89 286,11 154,50 11,44 143,06

16 - 20 398,00 29,48 368,52 199,00 14,74 184,26

21 - 33 531,00 39,33 491,67 265,50 19,67 245,83

na przejazd tam i z powrotem na przejazd w jedną stronę

w złotych

Za 

odległość 

w km
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8. dotychczasowe pkt 6) i 7) zmieniają numerację odpowiednio na 7) i 8); 
 
9. w nowym pkt 7) Tabela opłat za przewóz osób na podstawie biletów abonamentowych 

strefowych wg taryfy normalnej: 
 

a) dotychczasowa tabela nr 19 zmienia odpowiednio numerację na 22; 
 

b) nowa tabela nr 22 otrzymuje nowe brzmienie:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. w nowym pkt 8) Tabela opłat za bilety odcinkowe bezimienne weekendowe miesięczne wg taryfy 
normalnej: 
 

a) dotychczasowa tabela nr 20 zmienia odpowiednio numerację na 23; 
 

b) nowa tabela nr 23 otrzymuje nowe brzmienie; 
 

 
 

7) W dziale I Tabele opłat przewozowych w Informacjach o ulgach – bilety miesięczne: 
 

a) w ust. 3 pkt 2) nawias otrzymuje nowe brzmienie: 
 „(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1390 z późn. zm.)” 

Strefa czasowa 
rozkładowego czasu przejazdu 

Cena brutto PTU 8% Cena netto 

w złotych 
 

I strefa– do 19 minut 
od chwili skasowania 

 

20,50 1,52 18,98 

 
II strefa– do 38 minut 
od chwili skasowania 

 

27,50 2,04 25,46 

 
III strefa 

– powyżej  38 minut 
od chwili skasowania 

40,00 2,96 37,04 
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b) w ust. 5 dodaje się nowy pkt. 2 w brzmieniu; 
„2) studentom do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, 
słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, (na podst. art. 30 pkt. 1. 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.);” 

 
c) w ust. 5 dotychczasowe pkt 1) – 3)  zmieniają numerację odpowiednio na 1) – 4); 

 
8) Dotychczasowy rozdział 3 Tabele opłat za przewóz rzeczy i zwierząt: 

zmienia odpowiednio numerację na rozdział 5; 
 
9) W  nowym rozdziale 5 Tabele opłat za przewóz rzeczy i zwierząt: 

 
a) dotychczasowe tabele nr 21 – 23 zmieniają numerację odpowiednio na 24 – 26; 

 
b) nowe tabele nr 24 - 26 otrzymują nowe brzmienie – tabele w załączeniu; 

 
10) W dziale IV Opłaty dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności; 
 

a) nagłówek otrzymuje nowe brzmienie: 
„ Wynikające z Uchwały nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w 
sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do 
przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie 
zbiorowym  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 5973) oraz na podstawie wyciągu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu 
osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. Nr 14, poz. 117).” 

 
b) w ust 2 pkt. 1) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 205,00 zł; 

 
c) w ust. 2 pkt 2) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 164,00 zł; 

 
d) w ust. 2 pkt. 3) podpunkt b) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 82,00 zł; 

 
e) w ust. 3 pkt 1) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 82,00 zł; 

 
f) w ust. 3 pkt 2) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 82,00 zł; 

 
g) w ust. 3 pkt 3) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 41,00 zł; 

 
h) w ust. 4 pkt 1) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 123,00 zł; 

 
i) w ust. 4 pkt 2) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 123,00 zł; 

 
j) w ust. 4 pkt 3) zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 61,50 zł; 

 
k) w ust. 5 zmienia się wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 615,00 zł. 

 
 
 

 
 


