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UCHWAŁA NR XLIII/493/98
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE
z dnia 25 lutego 1998 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami
komunikacji miejskiej na terenie miasta Olsztyna.
Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach
(Dz.U. Nr 27 z 1988 r., poz. 195 z późn. zm.) Rada Miejska w Olsztynie uchwala,
co następuje:
§1W Uchwale Nr XVTII/199/95 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 grudnia
1995r. z późn. zm., w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji
miejskiej na terenie miasta Olsztyna wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące kategorie 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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

posłowie na sejm i senatorowie,
honorowi obywatele miasta Olsztyna,
radni RM i stali członkowie Komisji RM w Olsztynie,
inwalidzi wojenni i wojskowi,
przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych niezdolnych do samodzielnej
egzystencji,
pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
sp. z o.o w Olsztynie oraz członkowie ich rodzin pozostający we wspólnym
gospodarstwie domowym, zgodnie z ZUZP.
dzieci przed ukończeniem 4 lat,
osoby, które ukończyły 70 lat,
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (stopień niepełnosprawności
znaczny) oraz ich przewodnicy,
ociemniali i ich przewodnicy,
uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie z miejsca zamieszkania do
przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej itp. i z powrotem.
dzieci niepełnosprawne w wieku od 4 do 7 lat wraz z opiekunami,
umundurowani funkcjonariusze policji,
honorowi krwiodawcy, legitymujący się odznaką Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi I stopnia,
żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową
osoby z naruszoną sprawnością narządów ruchu, całkowicie (stopień
niepełnosprawności umiarkowany) lub częściowo niezdolni (stopień
niepełnosprawności lekki) do wykonywania pracy,
przewodniczący i sekretarze lub skarbnicy rad osiedla,
umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej,
umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej.

2. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach uprawnieni są:
1) kombatanci,
2) dzieci od 4 do 7 lat,
3) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz
studenci,
4) emeryci i osoby niepełnosprawne całkowicie (stopień niepełnosprawności
umiarkowany) lub częściowo (stopień niepełnosprawności lekki) niezdolni do
wykonywania pracy (poza osobami z naruszoną sprawnością narządu ruchu) oraz
współmałżonkowie, na których emeryci i osoby niepełnosprawne otrzymują
dodatki rodzinne, przed ukończeniem 70 roku życia,
5) dzieci i młodzież w wieku 7 - 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek
choroby i niepełnosprawności.
3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
są:
1) dla posłów i senatorów - legitymacja poselska i senatorska,
2) dla inwalidów wojennych i wojskowych - książeczka inwalidy wojennego lub
wojskowego, wystawiona przez właściwy organ ZUS,
3) dla pracowników, emerytów i rencistów Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego oraz członków ich rodzin - bilet wolnej jazdy wydany przez
MPK sp. z o.o. w Olsztynie,
4) dla dzieci - dokument rodziców (opiekunów) dziecka,
5) dla osób, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty,
6) dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji - decyzja
ZUS w sprawie świadczeń rentowych, orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzeczenie Krajowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, legitymacja z ważnym wpisem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz całkowitej niezdolności do
pracy,
7) dla ociemniałych - ważna decyzja ZUS w sprawie świadczeń rentowych,
orzeczenie
Wojewódzkiego
Zespołu
ds.
Orzekania
o
Stopniu
Nepełnosprawności, orzeczenie Krajowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, Związku
Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub dowód osobisty z
odpowiednim wpisem,
8) dla dzieci szkół specjalnych - legitymacja szkoły specjalnej,
9) dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 7 lat wraz z opiekunem zaświadczenie z publicznej jednostki opieki, określające czas i miejsce pobytu
dzieci wraz z opiekunem w tej placówce,
10) dla żołnierzy służby czynnej - książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu
zasadniczej służby wojskowej,
11) dla funkcjonariuszy policji - ważna legitymacja służbowa,
12) dla kombatantów - zaświadczenie i legitymacja o uprawnieniach kombatanckich
wydana przez MPiPS,
13) dla studentów i uczniów szkół - ważna legitymacja studencka lub szkolna,
14) dla emerytów i osób niepełnosprawnych całkowicie (stopień niepełnosprawności
umiarkowany) lub częściowo (stopień niepełnosprawności lekki) niezdolnych do
wykonywania pracy (poza osobami wymienionymi w ust. 1 pkt.16) - ważna
decyzja ZUS w sprawie świadczeń rentowych, ważne orzeczenie
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
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Orzeczenie Krajowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
aktualny odcinek renty lub emerytury i dowód osobisty,
15) dla współmałżonków emerytów i osób niepełnosprawnych - decyzja emerytalna
lub rentowa wydana przez organ emerytalno-rentowy oraz dowód osobisty,
16) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 6-18 lat nie objętej
obowiązkiem szkolnym - zaświadczenie wydane przez organy do spraw oświaty
i wychowania,
17) dla radnych Rady Miejskiej i członków Komisji RM - legitymacja radnego lub
legitymacja członka Komisji Rady Miejskiej,
18) dla honorowych dawców krwi - legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I
stopnia,
19) dla osób z naruszoną sprawnością narządu ruchu - ważna decyzja ZUS w
sprawie świadczeń rentowych, orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Orzeczenie Krajowego Zespołu ds.
Orzekania o Stopniu Nepełnosprawności stwierdzające, że inwalidztwo dotyczy
narządów ruchu oraz dowód osobisty;
20) dla Żandarmerii Wojskowej i Straży Miejskiej - ważna legitymacja służbowa,
21) dla przewodniczącego i sekretarza lub skarbnika rady osiedla - legitymacja
wydana przez Biuro Rady Miejskiej.

§2.

Uchwałę wykona Zarząd Miasta Olsztyna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 marca 1998 r.

Przewodni!
Bogi

Rady Miejskiej
Pieijechod
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