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UCHWAŁA NR XXX/402/2020
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/394/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna na terenie
gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713
t.j. z dnia 2020.04.21), art. 15 ust.1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1944 ze zm.), art. 34a ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.8) Rada Miejska Leszna
postanawia:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/394/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie
taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna na terenie gmin Lipno,
Rydzyna, Święciechowa wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:
Określenie grupy osób uprawnionych
Honorowi obywatele Miasta Leszna oraz „Zasłużeni dla
Miasta Leszna”
Dzieci do ukończenia 4-go roku życia
Uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny
w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych
oraz ich opiekunowie-mający ukończone 18 lat w
przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z
powrotem tylko w okresie roku szkolnego
Osoby powyżej 75 rok życia
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich
opiekunowie-mający ukończone 18 lat; w przypadku osób
ze schorzeniami narządu wzroku przewodnicy-mający
ukończone 13 lat
Honorowi Dawcy Krwi: kobiety, które oddały co najmniej
15 litrów krwi i mężczyźni, którzy oddali co najmniej 18
litrów krwi i są mieszkańcami Leszna lub gminy: Lipno,
Rydzyna, Święciechowa

Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej Leszna
Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym
dziecko podróżuje
Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opiekun-ważny dokument potwierdzający
tożsamość
Ważny dowód osobisty
Ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej
wystawiona przez uprawniony organ. Opiekun
względnie przewodnik-ważny dokument
potwierdzający tożsamość
Ważna Leszczyńska Karta Miejska
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Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej
Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej
Pracownicy socjalni, asystenci rodzin, opiekunki
środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lesznie
”
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W czasie wykonywania czynności służbowych
Ważna Leszczyńska Karta Miejska

2) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:
Określenie grupy osób uprawnionych
Dzieci powyżej 4 roku życia do ukończenia 7 roku życia
Dzieci oraz młodzież ucząca się w szkołach
podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i w
szkołach policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku
życia
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta
obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub
niepełnosprawności
Emeryci lub renciści po ukończeniu 60 roku życia
Osoby powyżej 70 roku życia do ukończenia 75 roku życia

Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym
dziecko podróżuje
Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zaświadczenie wydane przez właściwe organy
administracji szkolnej
Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni
odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem
osobistym
Ważna Leszczyńska Karta Miejska lub ważny
dowód osobisty

”
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Lesznie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Leszna
(-) Adam Kośmider

