RADÄ MIEJSKA
w Olsztynie
UCHWAŁA Nr VI/58/94
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 listopada 1994 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej.

Na podstawie art. 18 ust.3a ustawy z dnia 26 lutego 1992 roku o cenach (Dz.U.Nr
z 1988 r. poz.195 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Olsztynie uchwala
co następuje:

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

§ 2
Ustala się następujące kategirie osób uprawnionych 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)
c)
d)
e)

honorowi obywatele miasta Olsztyna,
radni RM i stali członkowie Komisji RM w Olsztynie,
inwalidzi wojenni i wojskowi,
przewodnicy: inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I grupy

inwalidztwa,
f) pracownicy i emeryci Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
w Olsztynie oraz członkowie ich rodzin pozostający we wspólnym gospodarstwie
domowym,
g) dzieci przed ukończeniem 4 lat,
h)
i)
j)
k)

osoby, które ukończyły 70 lat,
inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa i ich przewodnicy,
ociemniali i ich przewodnicy,
uczniowie szkół specjalnych (dzieci upośledzone) i ich opiekunowie,

l) umundurowani funkcjonariusze policji będący na służbie,
ł) honorowi krwiodawcy, legitymujący się odznaką Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi I stopnia,
m) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową,
n) inwalidzi- ruchu z II i III grupą inwalidztwa.

- 2 2/ do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach uprawnieni są:
a) kombatanci,
b) dzieci od 4 do 7 lat,
c) uczniowe szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz
studenci,
d) emeryci i inwalidzi oraz współmałżonkowie, na których emeryci i inwa
lidzi otrzymują dodatki rodzinne, przed ukończeniem 70 roku życia,
e) dzieci i młodzież w wieku 7 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym
wskutek choroby i niepełnosprawności.
3/ Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przeja
zdów 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 i emerytów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
oraz członków ich rodzin - bilet wolnej jazdy wydany przez MPK Spółka
z o.o. w Olsztynie,
d) dla dzieci - dokumenty rodziców (opiekunów) lub dziecka,
e) dla osób, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty,
f) dla inwalidów zaliczanych do I grupy inwalidztwa - ważne orzeczenie
komisji ds.inwalidztwa i zatrudnienia, legitymycja Polskiego Związku
Rmerytów , Rencistów i Inwalidów lub inna legitymacja z ważnym wpisem
0 zaliczeniu inwalidy do I grupy,
g) dla ociemniałych - ważne orzeczenie komisji ds.inwalidztwa i zatrudnienia,
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy
Rzeczypospolitej Polskiej lub dowód osobisty z odpowiednim wpisem,
h) dla uczniów szkół specjalnych - legitymacja szkoły specjalnej,
i) dla żołnierzy służby czynnej - książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu
zasadniczej służby wojskowej,
j) dla funkcjinariuszy policji - ważna legitymacja służbowa,
k) dla kombatantów - zaświadczenie i legitymacja o uprawnieniach kombatanckich
wydana przez MPiPS,
l) dla studentów i uczniów szkół - ważna legitymacja studencka lub szkolna,
ł) dla emerytów i rencistów - aktualny odcinek renty lub emerytury i dowód
osobisty,
m) dla współmałżonków emwrytów i rencistów - decyzja emerytalna lub rentowa
wydana przez jednostkę do spraw rent i emerytur oraz dowód osobisty,
n) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 6-18 lat nie objętej
obowiązkiem szkolnym - zaświadczenie wydane przez organy do spraw oświaty
1 wychowania,

.

- 3 o) dla radnych Rady Miejskiej i członków Komisji RM - legitymacja radnego
lub legitymacja członka Komisji Rady Miejskiej,
p) dla honorowych dawców krwi - legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
I stopnia,
r) dla inwalidów II i III grupy inwalidztwa - ważne orzeczenie komisji ds.
inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające, że inwalidztwo dotyczy narządów
ruchu oraz dowód osobisty.
§ 3
Dla właścicieli ogrodów działkowych i członków ich rodzin dokumentem upra
wniającym do korzystania z taryfy miejskiej przy dojazdach do działek jest
zaświadczenie wystawione przez Zarząd Ogrodów Działkowych i dowód tożsamości.
§ 4
Uchwałę wykona Zarząd Miasta Olsztyna.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/21/94 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 30 marca
1994 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji
miejskiej na terenie miasta Olsztyna.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 1995 roku.
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