UCHWAŁA NR XXXIX/275/2018
RADY GMINY MIELEC
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec
w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. 2018 r. poz. 994), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2016 r. o gospodarce komunalnej (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 827), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)
RADA GMINY MIELEC
uchwala co następuje :
§ 1.
Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami komunikacji miejskiej dla
mieszkańców Gminy Mielec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 3.
Traci moc uchwała nr V/32/07 Rady Gminy Mielec z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie cen i opłat za usługi
przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Gminy Mielec.
§ 4.
.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
JAN KOŁODZIEJ
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/275/2018
Rady Gminy Mielec
z dnia 28 czerwca 2018 r.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
środkami komunikacji dla mieszkańców Gminy Mielec
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
1. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w miejskiej strefie biletowej, oznaczonej symbolem
„0”, według Tabeli 1
„Strefa miejska”, oznaczona symbolem „0” – obejmująca wszystkie przystanki położone w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminy Mielec.
Tabela 1.
L. P.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

1.
2.

Dzieci w wieku do ukończenia lat 4
Osoby, które ukończyły 70 rok życia

3.

Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym
znaczny
stopień
niepełnosprawności,
wraz
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

4.

Dzieci do 16 roku życia, z orzeczeniem
o niepełnosprawności
wraz
z opiekunem
towarzyszącym im w pojeździe

5.

Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im
w pojeździe

6.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz
umundurowani funkcjonariusze Policji, do stopnia
aspiranta sztabowego włącznie.
Honorowi dawcy krwi - posiadacze odznaki
honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy
towarzyszący
inwalidzie
wojennemu
lub
wojskowemu, zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej

7.
8.

9.

Posłowie i senatorowie

10.

Kombatanci oraz osoby represjonowane, będący
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Podstawa uprawnienia (dokument
poświadczający uprawnienie)
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
Sp. z o. o.
Dla osoby niepełnosprawnej – imienny bilet
elektroniczny wydany przez MKS Sp. z o. o.
Dla
towarzyszącego
opiekuna
–
bilet
elektroniczny na okaziciela, wydany przez MKS
Sp. z o. o.
Dla dziecka - imienny bilet elektroniczny wydany
przez MKS Sp. z o. o.
Dla
towarzyszącego
opiekuna
–
bilet
elektroniczny na okaziciela, wydany przez MKS
Sp. z o. o.
Dla osoby niewidomej - imienny bilet
elektroniczny wydany przez MKS Sp. z o. o.
Dla
towarzyszącego
opiekuna
–
bilet
elektroniczny na okaziciela, wydany przez MKS
Sp. z o. o.
Legitymacja służbowa
Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
Sp. z o. o.
Dokumenty uprawniające wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających
uprawnienie
inwalidów
wojennych i wojskowych oraz innych osób do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2003 r. nr 134, poz. 1258)
Legitymacja
poselska,
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania
przez
posłów
i senatorów
z bezpłatnych
przewozów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r.
Nr 1, poz. 13, z późn. zm.)
Legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona
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inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie
ich rodzin oraz przewodnicy towarzyszący
kombatantowi lub osobie represjonowanej,
zaliczonym do I grupy inwalidzkiej

przez organ rentowy.

Imienny bilet elektroniczny, o którym mowa w tabeli 1, L. P. 2, 3 i 4 wystawia MKS Sp. z o. o.
w Mielcu, na podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego – dla osób, o których mowa w tabeli 1, L. P. 2,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaliczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
legitymacji osoby niepełnosprawnej, potwierdzającej wymienioną niepełnosprawność – dla osób, o których
mowa w tabeli 1, L. P. 3,
3) orzeczenia o niepełnosprawności, ze wskazaniem dotyczącym „konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji” lub
„konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji” dla osób wymienionych w Tabeli 1, L. P. 4,
4) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z zaliczeniem do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O” lub legitymacji osoby
niepełnosprawnej, potwierdzającej wymienioną niepełnosprawność – dla osób wymienionych w Tabeli 1, L.
P. 5,
5) uprawnieni do ulg, o których mowa w punktach od 1) do 3) obowiązani są do zarejestrowania swojego
przejazdu za pomocą imiennego biletu elektronicznego, biletu elektronicznego na okaziciela – dla
opiekunów towarzyszącym osobom niepełnosprawnym, w kasowniku. Bilet na okaziciela dla
towarzyszącego opiekuna jest ważny tylko przy jednoczesnym przejeździe z osobą niepełnosprawną.
W przypadku przejazdu uprawnionych bez zarejestrowania biletu, przejazd traktowany jest jako przejazd
bez ważnego biletu, podlegający opłacie dodatkowej, określonej w odrębnej uchwale.
6) imienny bilet elektroniczny, o którym mowa w Tabeli 1, L. P. 7, wystawia MKS Sp. z o.o. w Mielcu na
podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydanej przez Polski Czerwony Krzyż
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie
wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. 2017 r.
poz. 1742). Uprawniony do ulgi obowiązany jest do zarejestrowania swojego przejazdu za pomocą
imiennego biletu elektronicznego w kasowniku. W przypadku przejazdu uprawnionych bez zarejestrowania
biletu przejazd traktowany jest jako przejazd bez ważnego biletu, podlegający opłacie dodatkowej,
określonej w odrębnej uchwale.
2. Ustala się uprawnienia do ulgowych przejazdów (ulga 50%) w miejskiej strefie biletowej, oznaczonej
symbolem „0”, według Tabeli 2.
„Strefa miejska”, oznaczona symbolem „0” – obejmująca wszystkie przystanki położone w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminy Mielec.
Tabela 2.
L. P.
1.
2.

3.

4.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych (ulga
50%) na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Mielcu
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat
Uczniowie
szkół
podstawowych,
klas
dotychczasowych gimnazjów, dziennych szkół
ponadpodstawowych do 21 roku życia. Uprawnienie
nie dotyczy uczniów szkół wieczorowych i zaocznych
oraz szkół dla dorosłych
Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na
studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach
magisterskich). Osobom, które ukończyły studia
pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia
31 października roku, w którym ukończyły te studia.
Osoby
o umiarkowanym
i lekkim
stopniu
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Podstawa uprawnienia (dokument
poświadczający uprawnienie)
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Ważna legitymacja szkolna

Ważna legitymacja studencka

Orzeczenie

o stopniu

niepełnosprawności

Strona 2

niepełnosprawności

5.

Emeryci i renciści

6.

Kombatanci i osoby represjonowane,
inwalidami wojennymi lub wojskowymi
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z zaliczeniem do umiarkowanego lub lekkiego
stopnia niepełnosprawności lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej wystawione przez
uprawniony
organ,
z określeniem
umiarkowanego
lub
lekkiego
stopnia
niepełnosprawności
Legitymacja emeryta – rencisty, wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość
pasażera
niebędące Dokumenty uprawniające wydane na podstawie
Rozporządzenia
Ministra
infrastruktury
i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie
rodzajów
dokumentów
poświadczających
uprawnienia kombatantów oraz innych osób
uprawnionych do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 953)
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