
ZARZĄDZENIE NR     /2018
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia   lipca  2018 r.

w  sprawie  zasad  wydawania  spersonalizowanej  Warszawskiej  Karty
Miejskiej  (WKM),  uprawniającej  do  nabywania  biletów  długookresowych
transportu zbiorowego (Biletu metropolitalnego), z dopłatą w Gminie Wołomin.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,
z późn.zm.) oraz § 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie (Zarządzenie
Burmistrza  Wołomina  Nr 188/2017 z dnia 30 maja 2017r. z  późn. zm.), oraz Uchwały Nr LIII-104/2018
Rady Miejskiej  w Wołominie z dnia 28 czerwca 2018 r.  w sprawie dopłat  do biletów długookresowych
imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego,  Burmistrz Wołomina zarządza, co
następuje:

§ 1. 
Wprowadza się: Instrukcję w sprawie zasad wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
(WKM),  uprawniającej  do  nabywania  biletów  długookresowych  transportu  zbiorowego  (Biletu
metropolitalnego) na terenie  m. st. Warszawy oraz gmin ościennych objętym I i II strefą biletową,  z dopłatą
Gminy Wołomin, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.    

§ 2. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Organizacji Urzędu.  

§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B u r m i s t r z   W o  ł o m i n a

     

 



Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Wołomina
Nr          /2018,  z dnia        lipca 2018 r. 

I n s t r u k c j a
w sprawie zasad wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM), uprawniającej
do nabywania biletów długookresowych transportu zbiorowego (Biletu metropolitalnego) na terenie  
m. st. Warszawy oraz gmin ościennych objętym I i II strefą biletową,  z dopłatą  Gminy Wołomin.

§ 1.

Do  otrzymania  spersonalizowanej  Warszawskiej  Karty  Miejskiej(WKM),  uprawniającej  do  nabywania
biletów długookresowych transportu zbiorowego (Biletu metropolitalnego) na terenie  m. st. Warszawy oraz
gmin ościennych objętym I i II strefą biletową,  z dopłatą  Gminy Wołomin uprawnione są:  

– osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin, które rozliczyły podatek dochodowy od osób
fizycznych  za  rok  2017  w  Urzędzie  Skarbowym  w  Wołominie  i  wskazały  w  zeznaniu
podatkowym Gminę Wołomin jako miejsce swego zamieszkania.

– osoby,  do 30 września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe na
terenie  Gminy Wołomin,  jeżeli  ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny,
który samotnie je wychowuje, rozliczyli/rozliczył  podatek dochodowy od osób fizycznych za
rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazały/wskazał w zeznaniu podatkowym
Gminę Wołomin jako miejsce swego zamieszkania.

– studenci zamieszkali na terenie Gminy Wołomin, do ukończenia przez nich 26 roku życia, jeżeli
ich  rodzice/opiekunowie  prawni  albo  rodzic/opiekun prawny,  który samotnie  je  wychowuje,
rozliczyli/rozliczył   podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  za  rok  2017  w  Urzędzie
Skarbowym w Wołominie i wskazały/wskazał w zeznaniu podatkowym Gminę Wołomin jako
miejsce swego zamieszkania.

             §  2. 

Uprawnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje osobom, które rozliczyły  podatek za rok 2017, na okres do
30 czerwca  2019 roku.  

                  § 3.  

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej Instrukcji.
a)   Wnioski  o wydanie  spersonalizowanej  Warszawskiej  Karty Miejskiej  (WKM) według wzoru

określonego w Porozumieniu zawartym przez Gminę Wołomin z m. st. Warszawą, na rzecz którego działa
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) przyjmowane są przez pracownika Urzędu Miejskiego w Wołominie
na  wydzielonym  stanowisku  w  Centrum  Obsługi  Mieszkańców,  z  siedzibą  przy  ul.  Ogrodowej  4  w
Wołominie.  Pracownik przyjmujący wniosek jest  zobowiązany i  upoważniony do potwierdzenia  danych
zawartych we wniosku z dokumentem tożsamości pasażera/opiekuna prawnego pasażera.  
           b) Spersonalizowana karta WKM wydawana jest pasażerowi osobiście, niezwłocznie po złożeniu
prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikiem oraz po wykonaniu zdjęcia pasażera i  okazaniu
dokumentu tożsamości wnioskodawcy. 

c)  Pracownik UM może odmówić przyjęcia błędnie wypełnionego przez pasażera wniosku lub z
powodu braku wymaganego załącznika.

d)                                                                      § 4.       

Wnioski o wydanie spersonalizowanej WKM są przechowywane w Urzędzie Miejskim  zarówno w formie
papierowej jak i  w systemie komputerowym przez okres 5 lat,  za wyjątkiem wizerunku utrwalonego na
wykonanym zdjęciu, który jest usuwany niezwłocznie po wydaniu spersonalizowanej WKM. 



           §  5. 
Do  wniosku  o  wydanie  spersonalizowanej  WKM  pasażer  zobowiązany  jest  dołączyć  jeden  z
następujących dokumentów, stanowiący załącznik do wniosku:

– Pierwszą stronę  złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Wołominie
poświadczającą złożenie  rozliczenia podatku – oryginał do wglądu, a także  fotokopię,  która po
poświadczeniu za zgodność z oryginałem pozostaje jako załącznik do wniosku.

– Urzędowe poświadczenie odbioru wydanego  przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego  administracji  podatkowej  (UPO)  wraz  z  pierwszą  stroną  zeznania
podatkowego  za  2017  rok  składanego  drogą  elektroniczną  i  wygenerowanym  numerem
dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.  

– Zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  w  Wołominie  potwierdzającego  złożenie  zeznania  o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2017 roku.  

            
             §  6. 

1. Pasażer  jest  zobowiązany  do  powiadomić  Urząd  Miejski  w Wołominie   o  każdym przypadku
zagubienia, zniszczenia lub kradzieży spersonalizowanej WKM w celu jej zablokowania.

2. Wydanie kolejnej spersonalizowanej WKM jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu utraty
karty uprzednio pobranej oraz jej zablokowaniu.      

                                                                           § 7.        

3. Dane osobowe niezbędne do wydania spersonalizowanej WKM będą przetwarzane przez okres 5 lat
od momentu wygaśnięcia ostatniego kontraktu zakodowanego na Warszawską Kartę Miejską,  po
czym zostaną usunięte. 


