
 

       Tekst jednolity na dzień 12.07.2017 r.  

 

UCHWAŁA 

NR XIII/247/2015 

RADY MIASTA RZESZOWA 

 

z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych 

przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 

50a ust. 1 oraz art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. 2016 r. poz. 1867) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017, poz. 827) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:  

 

§1 

 

1. Usługi przewozowe na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin, z którymi 

Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne organizowane i 

nadzorowane są przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, tj. Gminę Miasto 

Rzeszów oraz działający w jej imieniu Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, 

będący jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów, a realizowane przez operatora 

publicznego transportu zbiorowego. 

2. Ustanawia się ulgi za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych 

przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin, z którymi Gmina 

Miasto Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne. 



3. Ulgi w opłatach, o których mowa w ust. 2 obowiązują na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów oraz gmin, z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie 

międzygminne. 

 

§2 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o organizatorze publicznego transportu zbiorowego 

- rozumie się przez to Gminę Miasto Rzeszów oraz działający w jej imieniu Zarząd 

Transportu Miejskiego w Rzeszowie będący jednostką budżetową Gminy Miasto 

Rzeszów zwany dalej ZTM. 

 

§3 

 

 1. Do przejazdów bezpłatnych w publicznym transporcie zbiorowym środkami 

miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Rzeszów, ustanowionych w 

celu promowania komunikacji miejskiej oraz wsparcia działań proekologicznych, 

uprawnione są: 

 1) dzieci do 4 roku życia – na podstawie dokumentu umożliwiającego 

stwierdzenie tożsamości podróżnego oraz jego wiek lub uprawnienia zapisanego na 

Rzeszowskiej Karcie Miejskiej; 

 2) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu umożliwiającego 

stwierdzenie tożsamości podróżnego oraz jego wiek lub uprawnienia zapisanego na 

Rzeszowskiej Karcie Miejskiej; 

 3) dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne – na 

podstawie orzeczenia wydanego przez upoważniony organ. Do bezpłatnego przejazdu 

uprawniony jest opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu 

pierwszym, wskazany przez te osoby. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do 

niego orzeczeniem oraz zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego 

wystawi Rzeszowską Kartę Miejską;  

 4) osoby: 



 a) całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji  

lub niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

na podstawie orzeczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny 

upoważniony podmiot. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest opiekun towarzyszący 

w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym, wskazany przez te osoby. Na wniosek 

podróżnego wraz z załączonym do niego orzeczeniem oraz zdjęciem organizator 

publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

 b) stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem  

do zasiłku pielęgnacyjnego – na podstawie orzeczenia wydanego przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego lub inny upoważniony podmiot. Do bezpłatnego przejazdu 

uprawniony jest opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu 

pierwszym, wskazany przez te osoby. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do 

niego orzeczeniem oraz zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego 

wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

 c) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do 

samodzielnej egzystencji (dotyczy służb mundurowych) – na podstawie dokumentu 

wydanego przez upoważniony organ (decyzja wydana przez MSWiA, MSW lub MON – 

Wojskowe Biuro Emerytalne). Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest opiekun 

towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym, wskazany przez te 

osoby. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego orzeczeniem oraz zdjęciem 

organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

 5) ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na 

podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez upoważniony organ bądź legitymacji 

Polskiego Związku Niewidomych. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest też 

opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym, wskazany 

przez te osoby. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego orzeczeniem lub 

decyzją oraz zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi 

Rzeszowską Kartę Miejską; 

 6) radni Rady Miasta Rzeszowa oraz radni Gmin, z którymi Gmina Miasto 

Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne – na podstawie legitymacji radnego lub 

uprawnienia zapisanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej; 



 7) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej – na podstawie legitymacji 

służbowej lub uprawnienia zapisanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej; 

 8) mieszkańcy miast partnerskich, na zasadach wzajemności, na podstawie biletu 

imiennego zapisanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej lub na podstawie identyfikatora 

wydanego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, po wcześniejszej 

akceptacji Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa; 

 9) honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi – kobiety  

lub 18 litrów krwi – mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników – na podstawie legitymacji o przyznaniu tytułu „Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi” wraz z dowodem tożsamości lub uprawnienia zapisanego na Rzeszowskiej 

Karcie Miejskiej; 

 10) zasłużeni dawcy przeszczepu – na podstawie legitymacji „Zasłużony Dawca 

Przeszczepu” wraz z dowodem tożsamości lub uprawnienia zapisanego na Rzeszowskiej 

Karcie Miejskiej; 

 11) kombatanci (osoby represjonowane) – na podstawie stosownych dokumentów. 

Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego dokumentem oraz zdjęciem 

organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

 12) bezrobotni mieszkańcy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gmin, z którymi Gmina 

Miasto Rzeszów zawarła porozumienia międzygminne, zameldowani w nich na pobyt 

stały, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, wyłącznie w dni 

robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00. Podstawą do 

korzystania z tego uprawnienia są: 

 a) zaświadczenie wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, 

potwierdzające status bezrobotnego. Zaświadczenie, o  którym mowa wyżej, ważne jest 

przez okres trzydziestu dni, licząc od dnia następującego po dniu jego wystawienia; 

 b) dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego. W przypadku 

legitymowania się dokumentem bez wpisanego adresu zameldowania podróżny ma 

dodatkowo obowiązek legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym adres 

zameldowania. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego dokumentem oraz 

zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę 

Miejską; 



 13) pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatorów 

publicznego transportu zbiorowego w trakcie czynności służbowych na podstawie 

uprawnienia zapisanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. 

 2. Ustala się dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla osób w 

ramach inicjatyw kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub innych inicjatyw 

społecznych. Zgodę na bezpłatne przejazdy wydaje Prezydent Miasta Rzeszowa lub inna 

upoważniona przez niego osoba. Łączny koszt udzielonych przez Prezydenta wyżej 

wymienionych uprawnień nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 

wysokości 0,3% wartości sprzedanych biletów w poprzednim roku kalendarzowym.1 

 

§4 

 

 1. Do przejazdów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym środkami 

miejskiej komunikacji zbiorowej, na podstawie biletów jednoprzejazdowych, 

wieloprzejazdowych i okresowych uprawnieni są: 

 1) dzieci od 4 roku życia do 30 września roku w którym dziecko kończy 6 rok 

życia – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego 

oraz jego wiek lub na podstawie Rzeszowskiej Karty Miejskiej; 

 2) uczniowie szkół publicznych oraz szkół niepublicznych wymienionych w art. 9 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 j.t.), nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej lub na 

podstawie Rzeszowskiej Karty Miejskiej; 

 3) emeryci oraz sędziowie lub prokuratorzy, którzy przeszli w stan spoczynku 

(z wyłączeniem biletów liniowych, trasowanych ulgowych) – na podstawie stosownych 

dokumentów. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego stosownym 

dokumentem oraz zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi 

Rzeszowską Kartę Miejską; 

 4) osoby (z wyłączeniem biletów liniowych, trasowanych ulgowych): 

                                                 

1 
 � § 3 ust. 2 dodany uchwałą nr XLV/980/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

 



 a) całkowicie niezdolne do pracy – na podstawie orzeczenia wydanego przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na 

podstawie orzeczenia wydanego przez upoważniony organ. Na wniosek podróżnego wraz 

z załączonym do niego orzeczeniem oraz zdjęciem organizator publicznego transportu 

zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

 b) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, zdolne do samodzielnej 

egzystencji (dotyczy służb mundurowych) – na podstawie stosownych dokumentów 

(decyzja wydana przez MSWiA, MSW lub MON – Wojskowe Biuro Emerytalne). 

Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego orzeczeniem oraz zdjęciem  

organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

 5) osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, które wcześniej 

pobierały emeryturę (z wyłączeniem biletów liniowych, trasowanych ulgowych) – na 

podstawie stosownych dokumentów. Na wniosek podróżnego wraz z dołączonym do 

niego zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską 

Kartę Miejską; 

 6) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich – legitymacja doktoranta wraz 

z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym stacjonarny tryb studiów lub na podstawie 

Rzeszowskiej Karty Miejskiej; 

 7) rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 

Zespołu Szkół Specjalnych i na zajęcia terapeutyczne na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez szkołę w drodze ze szkoły lub zajęć terapeutycznych po odwiezieniu 

dziecka, jak również w drodze po dziecko na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła oraz 

miejsce zamieszkania – miejsce terapii zajęciowej. Na wniosek podróżnego organizator 

publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską do biletu 

miesięcznego trasowanego.2 

 2. Do korzystania z przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym środkami 

miejskiej komunikacji zbiorowej, na podstawie specjalnych biletów miesięcznych 

trasowanych lub sieciowych uprawnione są dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej, dojeżdżające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w 

                                                 

2 
 � § 4 ust. 1 zmieniony uchwałą nr XXXV/750/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. 



okresie pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia. Dla ustalenia uprawnień 

przyjmuje się, że miesięczny dochód na osobę w rodzinach nie może przekraczać 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930 j.t.). Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ustala uprawnienia do świadczeń, o których 

mowa powyżej, sporządzając comiesięczne wykazy osób uprawnionych, będące 

podstawą sprzedaży biletów specjalnych.3 

 3. Uprawnienia wynikające z niniejszej uchwały mogą być zapisane na 

Rzeszowskiej Karcie Miejskiej, na podstawie wymaganych oryginalnych dokumentów 

przedłożonych przez podróżnego w Punkcie Obsługi Podróżnego.4 

 

§5 

 

Powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienie do wprowadzania 

dodatkowych ulg na usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w 

zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

§6 

 

Prawo do przejazdów bezpłatnych, o których mowa w § 3 oraz przejazdów 

ulgowych, o których mowa w § 4 ma zastosowanie również na terenie gmin, sołectw i 

miast wymienionych w § 3 uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen 

urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

                                                 

3 
 � § 4 ust. 2 dodany uchwałą nr XLV/980/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

4 
 � § 4 ust. 3 dodany uchwałą nr XLV/980/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

 

 



§7 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§8  

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 

XLVI/887/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Miasta Rzeszów. 

2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


