
 
 

UCHWAŁA NR XLIV/454/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 31 marca 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 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 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2016 r. 
o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. 
zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 
uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze 
Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego, w załączniku nr 1 wprowadza się następującą zmianę: 

1) w ust. 1 Tabela 1 otrzymuje brzmienie:           

„ 

L. P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 

Podstawa uprawnienia (dokument 
poświadczający uprawnienie) 

1. Dzieci w wieku do ukończenia lat 4 Dokument stwierdzający wiek dziecka 
2. Osoby, które ukończyły 70 rok życia Imienny bilet elektroniczny wydany 

przez MKS Sp. z o. o. 
3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym 

znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z opiekunem 
towarzyszącym im w pojeździe 

Dla osoby niepełnosprawnej – imienny 
bilet elektroniczny wydany przez MKS 
Sp. z o. o. 
Dla towarzyszącego opiekuna – bilet 
elektroniczny na okaziciela, wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

4. Dzieci do 16 roku życia, z orzeczeniem 
o niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym 
im w pojeździe 

Dla dziecka - imienny bilet elektroniczny 
wydany przez MKS Sp. z o. o. 
Dla towarzyszącego opiekuna – bilet 
elektroniczny na okaziciela, wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

5. Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im 
w pojeździe 

Dla osoby niewidomej - imienny bilet 
elektroniczny wydany przez MKS Sp. 
z o. o. 
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Dla towarzyszącego opiekuna – bilet 
elektroniczny na okaziciela, wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

6. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz 
umundurowani funkcjonariusze Policji, do stopnia 
aspiranta sztabowego włącznie. 

Legitymacja służbowa 

7. Honorowi dawcy krwi - posiadacze odznaki honorowej 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

Imienny bilet elektroniczny wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

8. Dzieci niepełnosprawne poniżej 7 roku życia, 
uczęszczające do oddziałów przedszkolnych szkołach 
podstawowych lub przedszkoli, 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 Sp. z o. o. ważny podczas 
roku szkolnego, w okresie od 1 września 
do 31 sierpnia – dla uprawnionego 
i opiekuna. 

9. Zasłużeni dawcy przeszczepu Imienny bilet elektroniczny wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

10. Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowane z powodów politycznych 

Imienny bilet elektroniczny wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

11. Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda 
Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, w 
okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii oraz jednego ze stanów 
nadzwyczajnych 

Imienny bilet elektroniczny wydany 
przez MKS Sp. z o. o. 

12. Obywatele Ukrainy, którzy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 
uprawnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Ukraiński paszport ze stemplem wjazdu 
na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie 
wcześniejszym niż z dnia 24 lutego 2022 
r. lub, w przypadku braku paszportu, inny 
dokument zawierający fotografię, 
poświadczający tożsamość i ukraińskie 
obywatelstwo podróżnego. 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, zaś nadzór nad jej wykonaniem 
Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

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

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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