
Uchwała Nr XXXIV/436/2017
 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
publicznego  transportu  zbiorowego  komunikacji  miejskiej  na  terenie  Kalisza  i  gmin,  z
którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.) uchwala
się, co następuje: 

§ 1

W uchwale Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 17 września 2015 roku w sprawie
uprawnień do bezpłatnych  i  ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
komunikacji  miejskiej  na  terenie  miasta  Kalisza  i  gmin,  z  którymi  Miasto  Kalisz  zawarło
porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentami potwierdzającym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są:

1) karta elektroniczna uprawniająca do przejazdów bezpłatnych, na której zapisana jest
data ważności uprawnienia zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 3,

2) dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnienia  do  przejazdów  bezpłatnych
wymienione w § 3 ust. 3, 

3) dokument potwierdzający wiek dziecka – dla dzieci do ukończenia 4 roku życia.”; 
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Potwierdzeniem posiadania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz podstawą do
wydania karty elektronicznej uprawniającej do przejazdów bezpłatnych są:
1) dla osób, które ukończyły 70 rok życia  – dokument potwierdzający wiek osoby i

umożliwiający stwierdzenie jej tożsamości,
2) dla dzieci niepełnosprawnych od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w

szkole alternatywnie:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych,
b) legitymacja  osoby niepełnosprawnej,  która  nie  ukończyła  16  roku życia  -

wydana na podstawie ustawy o rehabilitacji,
c) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez zespół orzekający o

niepełnosprawności,
3) dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  uczącej  się  w  szkołach  podstawowych,

gimnazjach i  szkołach ponadgimnazjalnych,  oddziałach integracyjnych,  szkołach i
oddziałach specjalnych alternatywnie:

a) legitymacja szkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja  osoby niepełnosprawnej,  która nie  ukończyła  16 roku życia  –

wydana  na  podstawie  ustawy  o  rehabilitacji  wraz  z  innym  dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,



4) dla  osób  niepełnosprawnych  uczęszczających  do  środowiskowych  domów
samopomocy i  warsztatów terapii  zajęciowej  –  zaświadczenie  o  uczęszczaniu  do
środowiskowych  domów lub warsztatów terapii  zajęciowej,  wydane  na  dany rok
kalendarzowy, wraz z innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości
osoby uprawnionej,

5) dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności alternatywnie:
a) legitymacja  osoby  niepełnosprawnej,  wydana  na  podstawie  ustawy  o

rehabilitacji z wpisem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności,
b) wypis z treści orzeczenia komisji  lekarskiej  ds. inwalidztwa i  zatrudnienia

stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
c) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej podległej Ministrowi

Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Szefowi Agencji  Wywiadu stwierdzający zaliczenie do
I grupy inwalidów,

d) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis  z treści  orzeczenia  lekarza
orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność
do samodzielnej egzystencji, 

e) orzeczenie komisji  lekarskiej  ZUS stwierdzające całkowitą  niezdolność do
pracy  i  niezdolność  do  samodzielnej  egzystencji  albo  niezdolność  do
samodzielnej egzystencji,

f) zaświadczenie  ZUS,  stwierdzające  zaliczenie  wyrokiem  sądu  do  I  grupy
inwalidów, bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

g) wypis  z  treści  orzeczenia  lekarza  rzeczoznawcy  KRUS,  stwierdzający
niezdolność do samodzielnej egzystencji,

h) wypis  z  treści  orzeczenia  komisji  lekarskiej  KRUS,  stwierdzający
niezdolność do samodzielnej egzystencji,

i) zaświadczenie  KRUS stwierdzające  zaliczenie  wyrokiem sądu do I  grupy
inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

j) legitymacja  emeryta  – rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu
emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

k) legitymacja  emeryta  –  rencisty  policyjnego  z  wpisem właściwego  organu
emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

l) dokument  o  którym  mowa  w  lit.  b  -  i  wraz  z  innym  dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej tj. dokumentem
ze zdjęciem,

6) dla opiekuna lub osoby towarzyszącej w podróży osobie niepełnosprawnej należącej
do  osób,  o  których  mowa  w  §  1  pkt  3-6  i  9  –  odpowiedni  dokument  osoby
niepełnosprawnej,

7) dla krwiodawców alternatywnie:
a) legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia,
b) legitymacja  „Zasłużony  Honorowy  Dawca  Krwi”  opisana  w  §  2  ust.  3

rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  sierpnia  2006  r.  w  sprawie
określenia  wzoru  oraz  szczegółowych  zasad  i  trybu  nadawania  odznaki
honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz.U. Nr 180 poz. 1324),

c) zaświadczenie  wydane  przez  regionalne  centrum  krwiodawstwa  i
krwiolecznictwa  lub  inną  jednostkę  organizacyjną  publicznej  służby  krwi
potwierdzające, że osoba oddała co najmniej 15 litrów (kobiety) lub 18 litrów



(mężczyźni)  krwi  wraz  z  dokumentem  umożliwiającym  stwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej tj. dokumentem ze zdjęciem,

8) dla  osób o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności  spowodowanej  chorobami
wzroku  -  legitymacja  osoby  niepełnosprawnej  wydana  na  podstawie  ustawy  o
rehabilitacji z wpisem potwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności i
symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O,

9) dla osób, o których mowa w § 1 pkt 11 - ważna Karta "Kalisz Rodzina 3+" wraz z:
a) dokumentem  potwierdzającym  wiek  dziecka  -  dla  dzieci  do  rozpoczęcia

nauki w szkole,
b) legitymacją szkolną lub studencką – dla dzieci i młodzieży uczącej się,

10) dla  osób,  o  których  mowa w § 1  pkt  12  – upoważnienie  do  dokonania  kontroli
wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza wraz z ważną legitymacją służbową.”;

     3)   § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Kontrolę dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami
publicznego  transportu  zbiorowego  komunikacji  miejskiej  na  terenie  Kalisza  może
przeprowadzać przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba
przez niego upoważniona, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

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

       Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

       /.../
       Zbigniew Włodarek



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/436/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego komunikacji  miejskiej  na terenie  miasta Kalisza i  gmin, z  którymi
Miasto Kalisz zawarło porozumienia

Podstawowym  celem  zmian  w  uchwale  jest  ograniczenie  ilości  biletów  wydawanych  przez

kierowców autobusów, co korzystnie wpłynie na poprawę punktualności oraz bezpieczeństwa w

publicznym transporcie  miejskim na  terenie  miasta  Kalisza.  Zwolnienie  osób uprawnionych  do

bezpłatnych  przejazdów z  obowiązku  pobierania  biletów  o  nominale  0  zł  oraz  z  konieczności

oznaczania  przejazdów  kartami  elektronicznymi,  ułatwi  im  również  znacząco  korzystanie  z

przejazdów komunikacją miejską. Uchwała w proponowanym brzmieniu nie zmienia zakresu ani

zasad przyznawania ulg i zwolnień. Grupa osób uprawnionych pozostanie bez zmian. Zmieniono

jedynie zapisy dotyczące obowiązku potwierdzania przejazdu bezpłatnego w autobusie.

Realizacja uchwały, z uwagi na formę finansowania miejskiego przewoźnika, nie wpłynie również

na wysokość przyznawanej rekompensaty. Operator publicznego transportu zbiorowego na terenie

miasta  Kalisza  otrzymuje  refundację,  która  wyrównuje  poniesione  koszty  w  stosunku  do

uzyskanych przychodów.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
               /.../
    Barbara Gmerek

    Wiceprezydent Miasta Kalisza

 

 


	Uzasadnienie

