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z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji
miejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.
1281), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U.
2011r. Nr 45, poz. 236), art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050;
z 2002r. Nr 144, poz. 1204; z 2003r. Nr 137, poz. 1302; z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135; z 2007r.
Nr 166, poz. 1172; z 2008r. Nr 157, poz. 976; z 2009r. Nr 118, poz. 989; z 2010r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197,
poz. 1309 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej
(Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 92, poz. 1883) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/175/11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na wszystkie linie:
1) dzieci do lat 4;
2) osoby, które ukończyły 70 lat życia;
3) osoby z orzeczeniem ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności (lub całkowitą niezdolność do pracy
oraz do samodzielnej egzystencji, dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem w czasie przejazdu
z podopiecznym. Za opiekuna uważa się osobę, która ukończyła 16 lat i towarzyszy osobie
niepełnosprawnej od początku do końca przejazdu;
4) dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16. roku życia wraz z pełnoletnim opiekunem w czasie przejazdu
z podopiecznym;
5) krwiodawcy na terenie miasta, którzy oddali minimum 20 litrów krwi (czynni);
6) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie wraz z opiekunem, jeżeli droga z domu do najbliższego publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przekracza 3 km;
7) dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:
a) 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
b) 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.
2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów z ulgą 44 % na wszystkie linie:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
2) uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych – publicznych
i niepublicznych do ukończenia 24 lat;
3) emeryci i renciści;
4) osoby z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub całkowitą niezdolność do
pracy, dawna II grupa inwalidzka);
5) osoby pobierające świadczenie przedemerytalne;
6) osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub rentę socjalną;
7) bezrobotni przy zakupie biletu jednorazowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/175/11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej
1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów są:
1) dokument stwierdzający wiek dziecka;
2) dowód tożsamości;
3) jeden z niżej wymienionych dokumentów:
a) orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja, z jednym z następujących stwierdzeń:
- całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- I grupa inwalidztwa,
wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności (w przypadku orzeczenia wraz z dowodem tożsamości),
b) legitymacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
c) orzeczenie lub wypis z orzeczenia wraz z dowodem tożsamości albo legitymacja stwierdzająca stopień
niepełnosprawności z powodu niesprawności narządu wzroku wydane przez zespół do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności lub Polski Związek Ociemniałych i Niewidomych,
d) legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z określeniem stopnia niepełnosprawności;
4) legitymacja wydana przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przez opiekunów lub
przewodników należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej –
osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika;
5) legitymacja Honorowego Dawcy Krwi
z powiadomieniem czynnej aktywności;

wydana

przez

miejscowy

Zarząd

Okręgowy

PCK

6) kontrolka stanowiąca druk ścisłego zarachowania upoważniająca do bezpłatnych przejazdów do miejsca
wychowania przedszkolnego wyłącznie w dni nauki szkolnej poświadczona przez publiczne przedszkole,
oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub publiczną inną formę wychowania przedszkolnego;
7) kontrolka stanowiąca druk ścisłego zarachowania ważna z legitymacją szkolną upoważniająca do
bezpłatnych przejazdów do szkół i ze szkół wyłącznie w dni nauki szkolnej, z poświadczeniem szkoły, do
której uczniowie uczęszczają.
2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do przejazdów z ulgą 44 % są:
1) dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, paszport dziecka
lub inny dokument tożsamości dziecka;
2) legitymacja szkolna;
3) legitymacja wydana przez organ uprawniony do przyznawania emerytury lub renty, dowód osobisty wraz
z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty;
4) jeden z niżej wymienionych dokumentów:
a) orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja, z jednym z następujących stwierdzeń:
- całkowita niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
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- II grupa inwalidztwa,
wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności (w przypadku orzeczenia wraz z dowodem tożsamości),
b) legitymacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
c) orzeczenie lub wypis z orzeczenia wraz z dowodem tożsamości albo legitymacja stwierdzająca stopień
niepełnosprawności z powodu niesprawności narządu wzroku wydane przez zespół do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności lub Polski Związek Ociemniałych i Niewidomych,
d) legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych;
5) decyzja wydana przez ZUS wraz z dowodem tożsamości;
6) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego wydane przez MOPS wraz
z dowodem tożsamości;
7) decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną wraz z indywidualną kartą stawiennictwa w Powiatowym Urzędzie
Pracy i dokumentem tożsamości.

Przewodniczący Rady
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