IIADA MIEJSKA
fr Qlsziyni»

UCHWAŁA NT XVI/ 7 /92

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE
z dnia
1992 r.
- sprawie ustalenia oen za usługi przewozowe
środkami komunikacji miejskiej na terenie
miasta Olsztyna.

Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.
o oenaoh ( Dz.U. NT 27 z 1988 r.» z późniejszymi zmianami ) Rada
Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje :

§ 1.
Ustala się taryfę opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej
na terenie miasta Olsztyna stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały»,

§ 2.
Ustala się następujące kategorie osób uprawnianych do korzystania z
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na
wszystkich liniach :
1 ) do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach
uprawnieni są :
a) posłowie na Sejm i senatorowie,
b) radni Rady Miejskiej i stali członkowie Komisji RM w Olsztynie,
e) inwalidzi wojenni i wojskowi,
d) przewodnicy: inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do
I grupy inwalidztwa,
e) pracownicy i emeryci przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodar
stwie domowym,
f) dzieci przed ukończeniem 4 lat,
g) osoby, które ukończyły 75 lat,
h) inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidztwa i ich przewodnicy,
1) ociemniali i ich przewodnicy,
j) uczniowie szkół specjalnych (dzieci upośledzone) i ich opieku
nowie,
k) honorowi krwiodawcy, legitymujący się złotą odznaką "honorowy
krwiodawca",
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1) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową do stopnia
st. kaprala włącznie,
ł) inwalidzi ruchu z II i III grupą inwalidztwa.
2) do korzystania z biletów ulgowych ( 5Ó% ceny biletu normalnego )
na
a)
b)
c)

;

wszystkich liniach uprawnieni są :
kombatanci,
dzieci od 4 do 7 lat,
uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i policealnych oraz studenci studiów stacjonarnych ( dzien
nych ),
d) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy oraz
współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują
dodatki rodzinne, przed ukończeniem 75 roku życia,
e) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęte obowią
zkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności.
3) Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych i ulgo
wych przejazdów są :
a) dla posłów i senatorów - legitymacja poselska i senatorska,
b) dla inwalidów wojennych i wojskowych - książeczka inwalidy
wojennego lub wojskowego wystawiona przez właściwy organ ZUS,
c) dla pracowników przedsiębiorstw komunikacji miejskiej oraz
członkowie ich rodzin - bilet wolnej jazdy, wydany przez PKM,
d) dla dzieci - dokumenty rodziców ( opiekunów ) lub dziecka,
umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
e) dla osób, które ukończyły 75 rok życia - dowód osobisty,
f) dla inwalidów zaliczonych do I grupy inwalidztwa - ważne
orzeczenie komisji d/s inwalidztwa i zatrudnienia, legity
macja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub
inna legitymacja z ważnym wpisem o zaliczeniu inwalidy do
I grupy»
g) dla ociemniałych - ważne orzeczenie komisji d/s inwalidztwa
i zatrudnienia, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
lub dowód osobisty z odpowiednim wpisem,
h) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym - legitymycja szkoły
specjalnej,
i) dla żołnierzy służby czynnej - książeczka wojskowa z wpisem
o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej,
j) dla kombatantów - zaświadczenie i legitymacja o uprawnieniach
kombatanckich wydane przez MPiPS,
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9. Opłata sa przejazd bas watnago- biletu aras sa bezbiletowy przewóz
bagażu wynosi 1s? » » przypadku uiszczenia J ej bezpośrednio
ion troi arowi- 100.000 zł.

f2.
1. Stosuje si* następująca rodzaje laiennyeh biletów nieelącOTych nornalnych i ulgowych o niekontrolowanej liczbie przejazdów:
V bilet trasowany, ważny na odcinku poniądzy aiejse
a docelowy» aiejscen do jazdę /pracy, nauki, itp./:

zamieszkania

a/ na jedną linią zwykłą i nocną,
b/ na wiącej niż jedną linią zwykłą i nocną,
2/ bilet sieciowy, ważny na wszystkie linie zwykłe, pośpieszną
1 nocną, w granicach adninietracyjnych sine ta.
?.. Bilety aieaiąesne inienne, nonialne /wystawione na określoną osobą/
nogą nabywać, bez żadnych ograniczeń, wszyscy obywatele Polski «ras
obywatele innych państw mieszkający w Polsce.
3« Bilety niesiączne normalne zakapują, na podstawie liet zbiorczych,
zakłady pracy dla swoich pracowników.
~~
4. Bilety mieeiączne inienne, ulgowe dla uczniów i studen tów nabywaj*
szkoły, na podstawia list zbiorczych.
'
5. Bilety niesiączne noznaine i ulgowe nogą byó nabywane indywidualnie
w kasach PSK.
6. Bilety niesiączne ważne są we wezystkie dni niesiąca.
7. Przedsiębiorstwo komunikacji siejsklej ustala wzór listy będącej
■*
zbiorczym zanówieniem biletów.

:

_

3 k) dla studentów 1 uczniów szkól - ważna legitymacja studencka
lub szkolna,
l) dla emerytów i rencistów - aktualny odcinek renty lub emery
tury 1 dowód osobisty,
l) dla współmałżonków emerytów 1 rencistów - decyzja emerytalna
lub rentowa wydana przez jednostkę do spraw rent 1 emerytur
oraz dowód osobisty,
m) dla. dzieci 1 młodzieży niepełnosprawnej w wieku 6-18 lat nie
objętej obowiązkiem szkolnym — zaświadczenie wydane przez
organy d/s oświaty 1 wychowania,
n) dla inwalidów ruchu z II i IH grupą inwalidztwa - ważne orze
czenie komisji d/s Inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające, że
Inwalidztwo dotyczy narządów ruchu oraz dowód osobisty,
o) dla radnych Rady Miejskiej i stałych członków Komisji RH - legitymacja radnego lub legitymacja członka Komisji Rady
Miejskiej,
•
p) dla honorowych dawców krwi - legitymacja posiadania złotej
odznaki "honorowy krwiodawca".

§ 3.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc dotychczasowe
przepisy.

§ 4.
Uchwałę wykona Zarząd Miasta Olsztyna.

§ 5.

AlJwisfcri».
Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
fi
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