UCHWAŁA NR VII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów
poświadczających te uprawnienia
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o. w Inowrocławiu, zwanych dalej „przejazdami”, oraz rodzaje dokumentów
poświadczających te uprawnienia.

§ 2. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:
1) dzieciom w wieku do 4 lat (zwolnienie obejmuje również wózki, w których
przewożone są dzieci uprawnione do bezpłatnego przejazdu)
2) osobom, które ukończyły 65 rok życia;
3) osobom posiadającym legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
I stopnia, które oddały minimum 18 litrów krwi;
4) osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i ich opiekunom;
5) osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, z przyczyn:
a) choroby narządu wzroku (04-O),
b) zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu (03-L)
oraz przewodnikom osób wymienionych w lit. a (przewodnikiem może być także pies);

______________
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

6) dzieciom niepełnosprawnym do 16 roku życia oraz młodzieży niepełnosprawnej
w stopniu umiarkowanym powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 lat i ich
opiekunom;
7) żołnierzom czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych oraz
osobom odbywającym służbę zastępczą;
8) umundurowanym funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii
Wojskowej;
9) przewodniczącym Zarządów Osiedli.
§ 3. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z bezpłatnych
przejazdów są odpowiednio:
1) dla osób określonych w § 2 pkt 1 – dokument stwierdzający wiek dziecka,
np. książeczka zdrowia dziecka, paszport;
2) dla osób określonych w § 2 pkt 2 – karta miejska – bezpłatny bilet roczny;
3) dla osób określonych w § 2 pkt 3 – Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi oraz dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;
4) dla osób określonych w § 2 pkt 4 – legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz
z dowodem osobistym potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;
5) dla osób określonych w § 2 pkt 5 – karta miejska – bezpłatny bilet roczny;
6) dla osób określonych w § 2 pkt 6 – karta miejska – bezpłatny bilet roczny;
7) dla osób określonych w § 2 pkt 7 – książeczka wojskowa;
8) dla osób określonych w § 2 pkt 8 – legitymacja służbowa;
9) dla osób określonych w § 2 pkt 9 – legitymacja wydana przez Biuro Rady Miejskiej
w Inowrocławiu oraz dokument potwierdzający tożsamość.
2. Opiekuna osoby wymienionej w § 2 pkt 4 i 6 oraz przewodnika osób,
o których mowa w § 2 pkt 5, wskazuje osoba uprawniona do korzystania z bezpłatnych
przejazdów.
§ 4. Do ulgi 50% przy przejazdach uprawnione są następujące osoby:
1) dzieci powyżej 4 roku życia i do ukończenia 7 roku życia lub do czasu rozpoczęcia
obowiązku szkolnego;
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich,
policealnych i pomaturalnych do ukończenia 24 roku życia;
3) emeryci i renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
przed ukończeniem 65 roku życia, nie osiągający wynagrodzenia lub dochodu
określonego w odrębnych przepisach, powodującego zawieszenie świadczeń
emerytalnych i rentowych oraz ich współmałżonkowie, którzy zostali zgłoszeni
do ubezpieczenia społecznego.
§ 5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z 50% ulgi, o której
mowa w § 4, są odpowiednio:
1) dla osób określonych w § 4 pkt 1 – dokument stwierdzający wiek dziecka, np.
książeczka zdrowia dziecka, paszport albo zaświadczenie o odroczeniu spełniania
obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
2) dla osób określonych w § 4 pkt 2 – legitymacja szkolna;
3) dla osób określonych w § 4 pkt 3 – legitymacja emeryta – rencisty, dla
współmałżonka zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wydane

przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
organ właściwy ds. rent i emerytur, wraz z dowodem osobistym.
§ 6. Pasażerowie uprawnieni do ulg i zwolnień na podstawie dokumentów
poświadczających uprawnienia, wymienionych w § 3 ust. 1 i § 5, mogą w tym celu
posługiwać się kartą elektroniczną imienną.
§ 7 . Traci moc uchwała nr XXIX/367/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25
lutego 2005 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających
te uprawnienia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 43, poz. 849, z późn. zm. 2)).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
________________
2)

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2005 r. Nr 91, poz. 1886 oraz z 2007 r. Nr 71, poz. 1162.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 31 marca 2011 r.
Ulgi i uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów określone
w uchwale mają zastosowanie tylko do osób korzystających ze środków miejskiej
komunikacji
należących
do
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Sp. z o.o. w Inowrocławiu (MPK Sp. z o.o.). W tej uchwale wprowadzono dodatkowo
obowiązek posiadania przez osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej tj. osobom, które ukończyły 65 rok życia, osobom
niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, z przyczyn chorób narządu wzroku oraz
przewodnikom tych osób, zaburzeń głosu, mowy i chorób słuchu oraz dzieciom
niepełnosprawnym do 16 roku życia, młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 lat i ich opiekunom - bezpłatnego elektronicznego
biletu rocznego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Zadaniami użyteczności publicznej są – w myśl art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym – zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do zadań własnych gminy ustawodawca zaliczył
m.in. zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
Uchwała, o której mowa w § 7, podjęta została na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Ulgi i zwolnienia określone w tej uchwale stosowane były
jednak tylko w przejazdach środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez
MPK Sp. z o.o.
W tej sytuacji należało uchylić ww. uchwałę i określić uprawnienia do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez miejskiego
przewoźnika.
Projekt uchwały został przekazany do konsultacji organizacjom związkom w trybie
art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów
poświadczających te uprawnienia w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 6 radnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

