
UCHWAŁA NR LII/726/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 kwietnia 2022 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 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 Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) Obywatele Ukrainy – uprawnienie obowiązuje od 24 lutego do 31 maja 2022 r.”; 

2) w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz wjazd na terytorium 
Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub późniejszym – dla obywateli Ukrainy.”. 

§ 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. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 1 marca 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustawodawca 
przyznał radzie gminy możliwość ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały, podyktowane jest chęcią okazania wsparcia obywatelom Ukrainy 
w obliczu nieuzasadnionej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Ulga będzie obowiązywała czasowo. Okres jej 
trwania uzależniony będzie od występowania sytuacji nadzwyczajnej w Ukrainie spowodowanej działaniami 
wojennymi. 

Wprowadzenie ulgi stanowić będzie przejaw realnej i solidarnej pomocy okazanej obywatelom Ukrainy 
będącym ofiarami agresji wojennej. 

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
/…/ 

Grzegorz Kulawinek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 
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