UCHWAŁA NR XVI/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 17 grudnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów
ulgowych, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które
przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 236), art. 33a ust. 6, 7, 8 oraz art. 34a ust. 2 Ustawy z dnia
15 listopada 1984 prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 915), art. 15 ust.1 pkt. 10 art. 50a ust. 1,
art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440),
Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku nr 3 do uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z 26 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych, sposobu ustalania wysokości
opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej
na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 994), wprowadza się następujące zmiany:
1) Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w miejskiej strefie biletowej oznaczonej
symbolem Strefa 0 obejmującej obszar Gminy Miejskiej Mielec.
Tabela 1
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu
Dzieci w wieku do lat 4
Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Podstawa uprawnienia (dokument
poświadczający uprawnienie)
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Imienny bilet elektroniczny wydany przez
MKS
Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym
Dla osoby niepełnosprawnej - Imienny bilet
znaczny stopień niepełnosprawności wraz
elektroniczny wydany przez MKS
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.
Dla towarzyszącego opiekuna – bilet
elektroniczny na okaziciela wydany przez
MKS
Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
Dla dziecka – Imienny bilet elektroniczny
niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym wydany przez MKS
im w pojeździe
Dla towarzyszącego opiekuna – bilet
elektroniczny na okaziciela wydany przez
MKS
Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im
Imienny bilet elektroniczny wydany przez
w pojeździe
MKS
Dla towarzyszącego opiekuna – bilet
elektroniczny na okaziciela wydany przez
MKS
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej,
Legitymacja służbowa
umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia
aspiranta sztabowego
Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co
Imienny bilet elektroniczny wydany przez
najmniej 20 litrów krwi
MKS

8.

Dzieci niepełnosprawne poniżej 6 roku życia
uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych lub przedszkolach wraz
z opiekunem, który podróżuje:
- z uprawnionym, po uprawnionego lub po
odwiezieniu uprawnionego,
- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do
placówki oświatowej i z powrotem

Imienny bilet elektroniczny wydany przez
MKS, ważny przez okres od 1.09. do 31.08.
roku szkolnego dla opiekuna i uprawnionego.

1) Imienny bilet elektroniczny, o którym mowa w tabeli 1 w poz. 2, 3, 4 wystawia MKS Sp. z o.o.
w Mielcu na podstawie następujących dokumentów:
a) dowodu osobistego dla osób o których mowa w tabeli 1 poz. 2
b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaliczeniem do znacznego stopnia
niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzającej wymienioną
niepełnosprawność dla osób wymienionych w tabeli 1, poz. 3
c) orzeczeniu o niepełnosprawności ze wskazaniem dotyczącym „konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji” dla osób wymienionych w tabeli 1, poz. 4
d) orzeczenie 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, poz. 5
e) uprawnieni do ulg o których mowa w lit. a), b), c), d) obowiązani są do zarejestrowania
swojego przejazdu za pomocą imiennego biletu elektronicznego, biletu elektronicznego na
okaziciela dla opiekunów towarzyszących osobom niepełnosprawnym w przystosowanym do
tego kasowniku. Bilet na okaziciela dla towarzyszącego opiekuna jest ważny tylko przy
łącznym przejeździe z osobą niepełnosprawną. W przypadku przejazdu uprawnionych bez
zarejestrowania biletu, przejazd traktowany jest jako przejazd bez ważnego biletu podlegający
opłacie dodatkowej, o której mowa w załączniku nr 2 do Uchwały.
2) Imienny bilet elektroniczny, o którym mowa w tabeli w pkt 7 wystawia MKS Sp. z o.o.w Mielcu na
podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi lub wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzający nadania odznaki "Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi" wraz z dokumentem tożsamości. Imienny bilet elektroniczny wystawia się
na okres 12 miesięcy. Uprawniony do ulgi obowiązany jest do zarejestrowania swojego przejazdu za
pomocą imiennego biletu elektronicznego w przystosowanym do tego kasowniku. W przypadku
przejazdu uprawnionego bez zarejestrowania biletu, przejazd traktowany jest, jako przejazd bez
ważnego biletu podlegający opłacie dodatkowej, o której mowa w załączniku nr 2 do Uchwały.
3) Imienny bilet elektroniczny, o którym mowa w tabeli w pkt 8 wystawia MKS Sp. z o.o. w Mielcu na
podstawie listy dzieci wystawionej przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Głównego Specjalistę –
koordynatora ds. przedszkoli ważnej na dany rok szkolny. Weryfikacja listy odbywa się raz na
kwartał. Naczelnik Wydziału Edukacji i Główny Specjalista – koordynator ds. przedszkoli jest
zobowiązany do powiadomienia MKS Sp. z o.o. o zaprzestaniu przez uprawnione dziecko
uczęszczania do przedszkola lub odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu
lub szkole podstawowej. Opiekun jest zobowiązany do zarejestrowania przejazdu dziecka za pomocą
imiennego biletu elektronicznego wystawionego na uprawnione dziecko oraz zarejestrowania
swojego przejazdu za pomocą biletu elektronicznego wystawionego na okaziciela w przystosowanym
do tego kasowniku. Imienny bilet elektroniczny wystawiony na uprawnionego oraz bilet
elektroniczny dla opiekuna wystawiony na okaziciela ważne są tylko w dni robocze w godz. od 6:00
do 17:30 i uprawnia do 2-ch przejazdów dla uprawnionego przy bilecie imiennym i 4-ch przejazdów
przy bilecie na okaziciela. W przypadku przejazdu uprawnionego lub opiekuna bez zarejestrowania
biletu, przejazd traktowany jest, jako przejazd bez ważnego biletu, podlegający opłacie dodatkowej,
o której mowa w załączniku nr 2 do Uchwały.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Kokoszka

