UCHWAŁA NR XLV/876/18
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/798/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym
w Olsztynie
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371, z 2018 r. poz. 317) Rada Miasta Olsztyna
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uprawnieniach do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem
zbiorowym w Olsztynie stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLII/798/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym
transportem zbiorowym w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 1) ppkt 3 (tabela) otrzymuje brzmienie:
Książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r.
Nr 158, poz. 1653)
3
Inwalidzi wojenni
lub
inny dokument potwierdzający status inwalidy wojennego
2) § 1 ust. 1 pkt 1) ppkt 4 (tabela) otrzymuje brzmienie:
Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r.
4
Inwalidzi wojskowi
Nr 158, poz. 1653) – uprawnienie dotyczy inwalidztwa
związanego z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej
3) § 1 ust. 1 pkt 2) ppkt 6 (tabela) otrzymuje brzmienie:
Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie:
- legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dziecka
niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)
- dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku
życia, legitymacji dziecka niepełnosprawnego lub
orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez ustawowo
uprawnione
zespoły
do
spraw
orzekania
o niepełnosprawności (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1110)
- dla studentów i słuchaczy kolegiów orzeczenia
o niepełnosprawności
lub
legitymacji
osoby
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do
niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana
6
ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające
przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór
do szkół specjalnych
Dz. U. z 2015 r. poz. 1110)
lub
imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole,
placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek
rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub
opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która
wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego
dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki
w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia
określonych w zaświadczeniu.
4) W § 1 ust. 1 pkt 2) po ppkt 13 dodaje się ppkt 14 (tabela) w brzmieniu:
Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie
dokumentu stwierdzającego:
Osoby z naruszoną sprawnością narządów
14
całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu
słuchu
słuchu
lub
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umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu
narządu słuchu (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub
orzeczenie)
lub
inwalidztwo II grupy
5) W § 1 ust. 1 pkt 2) po ppkt 14 dodaje się ppkt 15 (tabela) w brzmieniu:
Umundurowani - za okazaniem Olsztyńskiej Karty
15 Funkcjonariusze Straży Miejskiej
Miejskiej wydanej na podstawie ważnej legitymacji
służbowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Halina Ciunel
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