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UCHWAŁA NR XVI/204/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236; zm. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; zm. poz. 1045, poz. 1890), w związku z zawarciem
porozumienia międzygminnego z dnia 1 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 10 grudnia
2015 r. poz. 5368) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, na mocy którego Gmina Kołobrzeg powierzyła Gminie Miastu Kołobrzeg zadanie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kołobrzeg, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa uprawnienia pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg oraz sposób dokumentowania przez pasażerów tych uprawnień, zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) bilecie elektronicznym spersonalizowanym – rozumie się przez to bilet w formie karty elektronicznej,
bezstykowej, przypisany do konkretnej osoby (posiadacza) i zaopatrzony w zdjęcie posiadacza,
umożliwiający przejazdy ulgowe i za pełną odpłatnością;
2) bilecie elektronicznym na okaziciela – rozumie się przez to bilet w formie karty elektronicznej,
bezstykowej, nie przypisany do konkretnej osoby, umożliwiający przejazdy ulgowe i za pełną
odpłatnością;
3) przewoźniku – rozumie się przez to Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.;
4) mieszkańcu Kołobrzegu / mieszkańcu z terenu Powiatu Kołobrzeskiego – rozumie się przez to osobę
przebywającą na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg lub Gminy Kołobrzeg / Powiatu Kołobrzeskiego
z zamiarem stałego pobytu;
5) studencie – rozumie się przez to osobę kształcącą się na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie
lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie);
6) opiekunie / przewodniku osób niepełnosprawnych lub dotkniętych inwalidztwem, osób niewidomych lub
słabo widzących – rozumie się przez to osobę, która ukończyła 13 lat, zostanie wskazana przez osobę
uprawnioną, podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nią faktyczną opiekę;
przewodnikiem osoby niewidomej może być również pies posiadający status psa przewodnika.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/39/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia
uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych
przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 828).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Wioletta Dymecka
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Załącznik do uchwały Nr XVI/204/16
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 stycznia 2016 r.
1) UPRAWNIENIA USTAWOWE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I Z
ULGĄ 50% POJAZDAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY
MIASTO KOŁOBRZEG I GMINY KOŁOBRZEG
Lp. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych
Dokument poświadczający uprawnienie
1.
Posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP
Legitymacja Posła, Senatora
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, w
Książka inwalidy wojennego / wojskowego lub
2.
tym osoby represjonowane posiadające status
legitymacja osoby represjonowanej
inwalidów wojennych lub wojskowych
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym
3.
i wojskowym, posiadającym orzeczenie
Dokument inwalidy
o znacznym stopniu niepełnosprawności
Uczeń:
Legitymacja przedszkolna
Dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych,
MENIS-II/181/2
uczniowie szkół specjalnych oraz ich
4.
Legitymacja szkolna MENIS-II/182/2
opiekunowie w drodze do i ze szkoły/przedszkola
Legitymacja szkolna ART-II/293/3
- najkrótszą trasą
Opiekun:
Zaświadczenie dla opiekuna MI-I/2002
Lp. Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50%
Dokument poświadczający uprawnienie
1.
2.
3.

Studenci
Kombatanci
Osoby będące ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

Ważna legitymacja studencka
Legitymacja kombatancka
Zaświadczenie wydane przez Urząd ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z
Weterani poszkodowani
legitymacją emeryta-rencisty
2) UPRAWNIENIA GMINNE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH
POJAZDAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO
KOŁOBRZEG
I GMINY KOŁOBRZEG
Lp. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych
Dokument poświadczający uprawnienie
Oświadczenie rodzica lub opiekuna, w razie
1.
wątpliwości kontrolującego, dokument
Dzieci w wieku do lat 6
potwierdzający wiek dziecka
Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych
Lp.
posługujące się wyłącznie biletem
Dokument poświadczający uprawnienie
elektronicznym spersonalizowanym
4.

1.

2.

3.
4.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Uczniowie kołobrzeskich szkół podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w wieku do 22 lat, będący
mieszkańcami Kołobrzegu
Osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem
Osoby z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności wraz z opiekunem oraz
umiarkowanym i lekkim stopniem

Bilet elektroniczny spersonalizowany

Bilet elektroniczny spersonalizowany

Bilet elektroniczny spersonalizowany
Bilet elektroniczny spersonalizowany
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niepełnosprawności
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku
do lat 16
Opiekun dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością w wieku do lat 16, które
wymaga opieki - przy przejazdach pomiędzy
miejscem zamieszkania a szkołą
Osoby niewidome i słabo widzące z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
oraz ich przewodnicy
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
(po oddaniu 18 litrów – mężczyźni, 15 litrów –
kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu
Kołobrzeskiego
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po
oddaniu 12 litrów – mężczyźni, 10 litrów –
kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego
oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu
Kołobrzeskiego
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Bilet elektroniczny spersonalizowany
Bilet elektroniczny spersonalizowany
dziecka

Bilet elektroniczny spersonalizowany

Bilet elektroniczny spersonalizowany

Bilet elektroniczny spersonalizowany

10.

Bilet elektroniczny spersonalizowany
Pracownicy przewoźnika
3) UPRAWNIENIA GMINNE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 75% POJAZDAMI
LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
I GMINY KOŁOBRZEG
Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 75%
posługujące się biletami papierowymi
Lp.
zakupionymi w punktach sprzedaży,
Dokument poświadczający uprawnienie
w pojeździe lub posługujące się biletem
elektronicznym na okaziciela
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
wraz z opiekunem oraz umiarkowanym i lekkim
stopniem niepełnosprawności
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku
do lat 16
Opiekun dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością w wieku do lat 16, które
wymaga opieki - przy przejazdach pomiędzy
miejscem zamieszkania a szkołą
Osoby niewidome
Osoby słabo widzące z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
oraz ich przewodnicy
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
(po oddaniu 18 litrów – mężczyźni, 15 litrów –
kobiety), będący mieszkańcami z terenu Powiatu
Kołobrzeskiego
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po
oddaniu 12 litrów – mężczyźni, 10 litrów –
kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego

Dokument tożsamości
Ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS
Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca
stopień niepełnosprawności
Legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność
Legitymacja dziecka stwierdzająca
niepełnosprawność
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu
umiarkowanym opatrzonej symbolem
niepełnosprawności „04–O”
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi II stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi
wraz z Legitymacją Honorowego Dawcy Krwi
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z zawierającą datę ostatniego oddania krwi
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

9.

Legitymacja pracownicza
Pracownicy przewoźnika
4) UPRAWNIENIA GMINNE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 50% POJAZDAMI
LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
I GMINY KOŁOBRZEG
Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50%
Lp.
posługujące się wyłącznie biletem
Dokument poświadczający uprawnienie
elektronicznym spersonalizowanym
Dzieci i młodzież od lat 6 do lat 18 realizujący
1.
Bilet elektroniczny spersonalizowany
obowiązek szkolny
Uczniowie dziennych szkół objętych polskim
2.
systemem oświaty: liceów, techników i szkół
Bilet elektroniczny spersonalizowany
zawodowych w wieku do lat 22
Emeryci i renciści będący mieszkańcami
3.
Bilet elektroniczny spersonalizowany
Kołobrzegu
5) UPRAWNIENIA GMINNE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 30% POJAZDAMI
LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
I GMINY KOŁOBRZEG
Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 30%
posługujące się biletami papierowymi
Lp.
zakupionymi w punktach sprzedaży,
Dokument poświadczający uprawnienie
w pojeździe lub posługujące się biletem
elektronicznym na okaziciela
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat
1.
Dokument potwierdzający wiek
realizujący obowiązek szkolny
Uczniowie dziennych szkół objętych polskim
2.
systemem oświaty: liceów, techników i szkół
Ważna legitymacja szkolna
zawodowych w wieku do lat 22
Studenci zagranicznych szkół wyższych w wieku Ważna międzynarodowa legitymacja International
3.
do lat 24
Student Identity Card (ISIC)
4.

Inwalidzi słuchu

5.

Emeryci i renciści

6.

Bezrobotni będący mieszkańcami Kołobrzegu
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kołobrzegu - poza niedzielami i świętami

Legitymacja Polskiego Związku Głuchych
Ważna legitymacja emeryta/rencisty
wraz z dokumentem tożsamości
Aktualny dokument Powiatowego Urzędu Pracy w
Kołobrzegu stwierdzający status bezrobotnego
wraz z dokumentem tożsamości

