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z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1
pkt 1) ppkt 1a) i art 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. nr 5 poz. 13 z 2011 r. z poźn. zm.) - Rada Miejska w Iławie u c h w a l a, co następuje :
§ 1. 1. W uchwale nr XXXVII/334/98 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej, zmienionej uchwałami nr VI/41/99 z dnia
9 lutego 1999 r., nr XVI/149/99 z dnia 26 listopada 1999 r., nr XXII/230/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r.,
nr XXV/263/2000 z dnia 30 października 2000 r., nr XXXV/412/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.,
nr V/29/2007 r. z dnia 24 stycznia 2007 r. i nr XXXIII/465/09 z dnia 25 lutego 2009 r., nr XI/123/11 z dnia
31 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:
a) na podstawie przepisów szczególnych ustanawiających powszechnie obowiązujące ulgi i zwolnienia za
przejazdy środkami zbiorowej komunikacji miejskiej: Tabela 1
UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
L.p.

Uprawnieni (dokument uprawniający)

Podstawa prawna

1

Posłowie i senatorowie RP (legitymacja
poselska lub senatorska)

Art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz.U. Nr 7 poz. 29 z 2011)

2

Inwalidzi wojenni i wojskowi (na podstawie Art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów
książeczki inwalidy wojennego lub
wojennych, wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010r. Nr 101 poz.
wojskowego)
648)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych
i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 134 poz. 1258 z 2003r.)

3

Opiekunowie towarzyszący inwalidom
wojennym i wojskowym zaliczonym do
I grupy inwalidztwa albo o całkowitej lub
częściowej niezdolności do pracy oraz
niezdolności do samodzielnej egzystencji

Przepisy jak w poz. 2 art. 16 ust. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego — 2 —
Poz. 656
—————————————————————————————————————————————————————————————

b) Na podstawie przepisów gminnych wydanych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 z 2001r.) Tabela 2
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w ZKM Sp. z o.o. w Iławie Podstawa prawna – Uchwała Rady Miejskiej w Iławie
L.p. Uprawnieni

Dokument uprawniający

1

Niewidomi i ociemniali oraz przewodnik lub opiekun
towarzyszący im w podróży

Dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy
i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku
z uszkodzeniem narządu wzroku wydane przez uprawniony
organ (oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności
04-0) wraz z dokumentem tożsamości.

2

Niepełonsprawni intelektualnie wraz z opiekunem

Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

3

Dzieci przed ukończeniem 4 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka

4

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
do ukończenia 24 roku życia i towarzyszący w podróży opiekun
- z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola,
szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, terapii lub opieki zdrowotnej
i z powrotem, a opiekunom także podczas podróży po
uprawnionego lub po jego odwiezieniu

Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji
wydanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniach
Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139 poz. 1328 z 2000r.) wraz
z legitymacją: szkolną wg. wzoru MENiS II/182/2 lub MENI/51/2, przedszkolną wg. wzoru MENiS III/181/2 lub MENI/52/2Opiekun –dokumenty jak wyżej wraz z zaświadczeniem
wg. wzoru MI-I/2002

5

Honorowi Dawcy krwi I i II stopnia

Legitymacja Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego
Czerwonego Krzyża – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I i II
stopnia

6

Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu korzystający
z wózków inwalidzkich

Dokumenty stwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu
narządów ruchu wydane przez uprawniony organ (oznaczonej
symbolem przyczyny niepełnosprawności 05R) wraz
z dokumentem tożsamości

7

Osoby niepełnonosprawne w stopniu znacznym oraz przewodnik Dokumenty stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności
lub opiekun
lub niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez
uprawniony organ (ustawa z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych - (Dz.U. Nr 214 poz. 1407z roku 2010)
wraz z dokumentem tożsamości

8

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji Legitymacja ZUS

9

Osoby, które ukończyły 75 lat

Dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby uprawnionej

2. Uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdów
a) Na podstawie przepisów szczególnych ustanawiających powszechnie obowiązujące ulgi i zwolnienia za
przejazdy środkami zbiorowej komunikacji miejskiej. Tabela 3
Uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdów
L.p. Uprawnieni - (dokument uprawniający)

Podstawa prawna

1

Studenci(Legitymacja studencka)

Art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z 2005r.)

2

Kombatanci wojenni oraz osoby posiadające
równorzędne uprawnienia
kombatanckie(Legitymacja lub zaświadczenie
wydane przez Urząd do Spraw
Represjonowanych)

Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26stycznia 1991r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu
powojennego (Dz.U. Nr 42 poz. 371 z 2002r).Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie dokumentów
poświadczających uprawnienia kombatantów (Dz.U. Nr 134 poz. 1259
z 2003r.)

b) Na podstawie przepisów gminnych wydanych na podstawie art. 40 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Tabela 4
Uprawnienia do ulgowych przejazdów(50%) w ZKM Sp. z o.o. w Iławie na podstawie Uchwały Rady Miasta w Iławie
L.p. Uprawnieni

Dokument uprawniający

1

Dzieci od lat 4 do lat 7

Dokument stwierdzający wiek dziecka

2

Uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i policealnych

Legitymacja szkolna
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3

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym od
7 do 18 lat nie objęta obowiązkiem
szkolnym z powodu choroby
i niepełnosprawności

Orzeczenie lub legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność dzieci i młodzieży do
lat 16, legitymacja lub orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności
powyżej 16 lat wystawione przez uprawniony organ – ustawa z dn. 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
(Dz.U. Nr 214 poz. 1407z roku 2010)

4

Emeryci

Legitymacja emeryta wydana przez uprawniony organ

5

Osoby, u których ustalono całkowitą lub
częściową niezdolność do pracy

Legitymacja rencisty wydana przez ZUS

6

Osoby z niepełnosprawnością narządów
ruchu ze stopniem niepełnosprawności
umiarkowanym i lekkim

Dokumenty stwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządów ruchu
wydane przez uprawniony organ (oznaczonej symbolem przyczyny
niepełnosprawności 05R) wraz z dokumentem tożsamości

§ 2. 1. W razie zbiegu praw do ulg stosuję się ulgę korzystniejszą
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz,
przed wejściem w życie, na miejskich tablicach ogłoszeniowych
3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Roman Groszkowski

