
Uchwała Nr X/129/2019 
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 30 maja 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz. 2016 z późn. 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 Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) nadaje się nowe brzmienie §1: 
 „§1 Do korzystania z przejazdów bezpłatnych środkami publicznego transportu zbiorowego w 
komunikacji miejskiej, na wszystkich liniach na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz 
zawarło porozumienia uprawnione są: 
...”; 

 
2) nadaje się nowe brzmienie §1 ust.10: 

 „10) zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu minimum: 15 litrów krwi w przypadku kobiet, 18 
litrów krwi w przypadku mężczyzn,”; 

 
3) w §1 skreśla się pkt 11 w całości; 
 
4) w §1 dodaje się pkt 15, 16, 17 i 18 w brzmieniu: 

„15) emeryci i renciści posiadający Kaliską Kartę Mieszkańca, 
16) dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole, posiadające Kaliską Kartę 

Mieszkańca, 
17) dzieci i młodzież ucząca się w szkołach do 24 roku życia posiadająca Kaliską Kartę 

Mieszkańca, 
18) studenci studiów dziennych do ukończenia 26 roku życia posiadający Kaliską Kartę 

Mieszkańca.”;  
 

5) w §2 nadaje się nowe brzmienie pkt. 2: 
„2) dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 roku życia,”; 
 

6) w §2 nadaje się nowe brzmienie pkt. 4: 
„4) uczniowie i studenci będący obywatelami RP, a uczący się w zagranicznych szkołach i 
uczelniach wyższych do ukończenia 26 roku życia,”; 



 
7) nadaje się nowe brzmienie §3 ust.1: 

„1. Uprawnieni do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz 
zawarło porozumienia, winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokumenty potwierdzające 
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.”; 

 
8) w §3 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Kaliska Karta Mieszkańca zarejestrowana przez kasownik w autobusie dla osób, o których 
mowa w §1 pkt 15-18”; 

 
9) nadaje się nowe brzmienie §3 ust. 3 pkt 3: 

„3) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w 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,” 

 
10) nadaje się nowe brzmienie §3 ust.3 pkt 7 ppkt a)  

„a) legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I 
Stopnia” wydanej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 
2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem 
krwi (Dz.U. 2017 poz. 1742 z późn. zm.) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość osoby 
uprawnionej tj. dokumentem ze zdjęciem,”; 
 

11) skreśla się §3 ust. 3 pkt 7 ppkt b) w całości; 
 
12) skreśla się §3 ust. 3 pkt 9 w całości; 
 
13) nadaje się nowe brzmienie §3 ust. 4 pkt 2 : 

„2) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół legitymacja szkolna,” 
 

14) nadaje się nowe brzmienie §3 ust. 4 pkt 4: 
„4) dla uczniów i studentów zagranicznych międzynarodowa legitymacja studencka International 

Student Identity Card (ISIC) wraz z dowodem osobistym lub paszportem,” 
 
 

§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 z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.    

               Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
            /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz  



Uzasadnienie 
do uchwały Nr X/129/2019  

Rady Miasta Kalisza 
z dnia 30 maja 2019 r. 

 
zmieniającej 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.  
 

Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 1 marca 2011 r. o Publicznym Transporcie Zbiorowym 
ustawodawca dał Radzie Gminy możliwość ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym, tym samym możliwość ich zróżnicowania w zależności dla wybranych 
grup pasażerów.  
 
Projekt uchwały zawiera zmiany, które od 01 lipca 2019 roku mają rozszerzyć grupę osób 
uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o: 

1) emerytów i rencistów posiadających Kaliską Kartę Mieszkańca, 
2) dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole posiadające Kaliską Kartę 

Mieszkańca, 
3) dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia posiadających Kaliską Kartę Mieszkańca, 
4) studentów studiów dziennych do 26 roku życia posiadających Kaliską Kartę Mieszkańca. 

 
 Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów przyczyni się do 
zwiększenia ilości Kaliszan korzystających z komunikacji miejskiej, która będzie skuteczniejszą 
alternatywą dla samochodów osobowych, co zmniejszy natężenie ruchu drogowego oraz wpłynie 
pozytywnie na stan środowiska i czystość powietrza w Kaliszu.  
 
 Uzależnienie uprawnień od posiadania Kaliskiej Karty Mieszkańca przyczyni się do jej 
upowszechnienia i wpłynie pozytywnie na atrakcyjność Miasta Kalisza jako miejsca zamieszkania 
oraz budowę wizerunku Kalisza jako miasta przyjaznego mieszkańcom.  
 
 Należy zaznaczyć również, że nowe rozwiązania zmniejszą codzienne wydatki 
mieszkańców naszego miasta przyczyniając się do wzrostu ich zamożności. 
 
 

      Prezydent 
  Miasta Kalisza 
          /…/ 

Krystian Kinastowski 
 
 

 


