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UCHWAŁA NR LVIII/429/14
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej
w Sokółce oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów osób
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 15 ust. 5 oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, zm. poz. 1529, z 2013 r. poz. 1014) Rada Miejska w Sokółce
uchwala co następuje:
§ 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce, poza
osobami uprawnionymi na podstawie przepisów ustawowych, są uprawnione:
1) dzieci do lat 4 włącznie - na podstawie oświadczenia rodzica czy opiekuna, lub dokumentu pozwalającego
stwierdzić wiek dziecka;
2) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu osobistego;
3) honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie ważnej legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” I stopnia,
wraz z dowodem osobistym;
4) umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej w czasie pełnienia służby - na podstawie
legitymacji służbowej;
5) dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu
niepełnosprawności, z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy (analogicznie – dawna I, II, III grupa inwalidzka) wraz z rodzicem lub opiekunem
towarzyszącym przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki
opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej,
ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i z powrotem
- na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;
6) osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (analogicznie dawna I, II grupa
inwalidztwa) wraz ze wskazanym opiekunem przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu
do ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego i z powrotem – na podstawie dokumentu stwierdzającego
niepełnosprawność (wpis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
stwierdzający stopień niepełnosprawności lub zaliczenie do I, II grupy inwalidów) oraz zaświadczenia
z ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego i dowodu osobistego;
7) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące, wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem i opiekunem
– na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny
niepełnosprawności 04-O.
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§ 2. Do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy, poza osobami uprawnionymi na podstawie
przepisów ustawowych, są uprawnione:
1) dzieci w wieku powyżej 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, lub dokumentu
stwierdzającego o wieku dziecka;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (analogicznie dawna I grupa inwalidzka), wraz
ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień
niepełnosprawności, wraz z dowodem osobistym;
4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim, z orzeczeniem o całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy (analogicznie dawna II i III grupa inwalidzka - na podstawie
dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa i niepełnosprawności;
5) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące, wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem
lub opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ
z określeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności;
6) emeryci na podstawie legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym;
7) osoby objęte Programem „Karta Dużej Rodziny” wprowadzonym uchwałą nr LVIII/426/14 z dnia
26 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Sokółce – na podstawie imiennej Karty Dużej Rodziny wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka.
§ 3. Sposób dokumentowania, wynikających z przepisów szczególnych, uprawnień osób upoważnionych
do przejazdów bezpłatnych środkami miejskiej komunikacji zbiorowej:
1) senatorowie i posłowie na Sejm (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła
i senatora – Dz. U. z 2011 r. Nr 7 poz. 29 z późn. zm.) – na podstawie legitymacji posła, senatora;
2) inwalidzi wojenni i wojskowi (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648)
– na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS
lub legitymacji Związku Inwalidów RP;
3) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej
(art. 16 ust. 2 i art 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r o zaopatrzeniu inwalidów wojennych oraz ich rodzin
– tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648) – na podstawie dokumentu stwierdzającego
inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby podlegającej opiece;
4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem (art. 10 ust. 1 i 3,
art 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – Dz. U. Nr 249, poz. 1824) – na podstawie legitymacji
cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy, której wzór określa
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 153).
§ 4. Sposób dokumentowania, wynikających z przepisów szczególnych, uprawnień osób upoważnionych
do przejazdów ulgowych środkami miejskiej komunikacji zbiorowej:
1) kombatanci (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 371) – na podstawie legitymacji kombatanckiej;
2) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych bez względu na wiek (art. 188 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – na podstawie
legitymacji studenckiej;
3) weterani poszkodowani (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa – Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz
z legitymacją emeryta – rencisty.
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§ 5. Uznanie uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego następuje na podstawie aktualnych
i ważnych dokumentów odpowiednich dla rodzaju i zakresu uprawnień.
§ 6. Tracą moc uchwały:
1) uchwała nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uprawnień
do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2004 r Nr. 21 poz. 409; zm. z 2004 r. Nr. 102, poz. 1496, z 2007 r. Nr. 247, poz. 2545, z 2013 r.
poz. 234).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Rybiński

