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UCHWAŁA NR XXIX.285.2017
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 573, poz. 960, poz. 1920 i poz. 2260) i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920 i poz. 1954) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz
z 2017 r. poz. 730) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej miasta Mińsk Mazowiecki:
1) Bilet jednorazowy w obrębie jednej linii autobusowej:
a) normalny 2 zł;
b) ulgowy 1 zł.
2) Bilet miesięczny w obrębie wszystkich linii autobusowych:
a) normalny 60 zł;
b) ulgowy 30 zł.
§ 2. Do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej miasta Mińsk Mazowiecki
uprawnieni są:
1) Do przejazdów bezpłatnych:
a) osoby posiadające Kartę Mieszkańca za jej okazaniem;
b) zasłużeni honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi;
c) dzieci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia dwudziestego
pierwszego roku życia na podstawie legitymacji szkolnej;
d) inwalidzi I grupy lub osoby:
- uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS
wraz z opiekunem;
- uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności wraz
z opiekunem;
e) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego lub Wojskowego oraz
przewodnik inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy na podstawie wskazania przez inwalidę;
f) podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Żandarmerii Wojskowej
podczas wykonywania obowiązków służbowych;
g) osoby, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia.
2) Do przejazdów ulgowych:
a) emeryci i renciści do dnia ukończenia sześćdziesiątego piątego roku życia na podstawie legitymacji
emeryta lub rencisty;
b) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej.
§ 3. Burmistrz Miasta określi Regulamin funkcjonowania Karty Mieszkańca wydawanej mieszkańcom
miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Makowski
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