UCHWAŁA Nr XIV/153/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 17 września 2015 r.
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

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 2013 r. poz. 594,654 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art.
50 a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5
poz. 13 ,Nr 228 poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i 915, z 2015 r. poz.390 ) uchwala się, co następuje:
§1
Do korzystania z przejazdów bezpłatnych środkami publicznego transportu zbiorowego
w komunikacji miejskiej, na wszystkich liniach na terenie Kalisza uprawnione są:
1) osoby, które ukończyły 70 rok życia,
2) dzieci do ukończenia 4 roku życia,
3) dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole,
4) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach
specjalnych,
5) osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy
tworzonych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i warsztatów
terapii zajęciowej tworzonych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o
rehabilitacji,
6) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
7) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność
spowodowana jest chorobami wzroku,
8) opiekun lub osoba towarzysząca w podróży osobie wymienionej w pkt 3, 4, 5 i 6, przy czym
opiekunem lub osobą towarzyszącą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia,
9) opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i ośrodków opiekuńczych
w dniach nauki (droga powrotna),
10) krwiodawcy, posiadający odznakę bądź posiadający uprawnienia do nadania odznaki
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia lub posiadający odznakę Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi opisaną 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”,
11) dzieci i młodzież, którym przyznano Kartę "Kalisz Rodzina 3+";
12) osoby przeprowadzające kontrolę jakości usług świadczonych przez operatora komunikacji
miejskiej.

§2
Do korzystania z 50% ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
w komunikacji miejskiej, na wszystkich liniach na terenie Kalisza uprawnione są:
1) dzieci od ukończenia 4 roku do rozpoczęcia nauki w szkole,
2) dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia,
3) emeryci i renciści,
4) uczniowie i studenci będący obywatelami RP, a uczący się w zagranicznych szkołach
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych do ukończenia 26 roku życia,
5) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, którym przyznano Kartę "Kalisz Rodzina 3+.
§3
1. Uprawnieni do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza winni posiadać i okazywać
w czasie kontroli dokumenty potwierdzające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub
ulgowych.
2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych jest:
1) karta elektroniczna uprawniająca do przejazdów bezpłatnych, zarejestrowana przez
kasownik w autobusie,
2) jednorazowy bilet o nominale 0 zł wraz z odpowiednim dokumentem wymienionym
w ust. 3 pkt 1-10,
3) dokument potwierdzający wiek dziecka – dla dzieci do ukończenia 4 roku życia.
3. Karta elektroniczna uprawniająca do przejazdów bezpłatnych wydawana jest po
przedstawieniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnienia tj.:
1) dla osób, które ukończyły 70 rok życia – dokumentu potwierdzającego wiek osoby
i umożliwiającego stwierdzenie jej tożsamości,
2) dla dzieci niepełnosprawnych od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki
w szkole alternatywnie:
a) legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych,
b) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia - wydanej
na podstawie ustawy o rehabilitacji,
c) orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wydanego 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) legitymacji szkolnej dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia – wydanej 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 – zaświadczenia o uczęszczaniu do środowiskowych domów
lub warsztatów terapii zajęciowej, wydanego na dany rok kalendarzowy, wraz z innym
dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
5) dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności alternatywnie:
a) legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej na podstawie ustawy o rehabilitacji
z wpisem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności,
b) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów,

c) wypisu z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Szefowi Agencji Wywiadu stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów,
d) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo wypisu z treści orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do
samodzielnej egzystencji,
e) orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i
niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
f) zaświadczenia ZUS, stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów,
bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
g) wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niezdolność
do samodzielnej egzystencji,
h) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzającego niezdolność do
samodzielnej egzystencji,
i) zaświadczenia KRUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów
bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
j) legitymacji emeryta – rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego
o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
k) legitymacji emeryta – rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o
zaliczeniu do I grupy inwalidów,
l) dokumenty, o których mowa w pkt b – i okazuje się wraz z innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej tj. z dokumentem ze
zdjęciem.
6) dla opiekuna lub osoby towarzyszącej w podróży osobie niepełnosprawnej należącej do
osób, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 5, 6 i 9 uchwały – odpowiedni dokument osoby
niepełnosprawnej,
7) dla krwiodawców alternatywnie:
a) legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia,
b) legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” opisanej 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) zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub
inną jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi potwierdzającego, 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 -ważnej Karty "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.
4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów ulgowych są:
1) dla emerytów i rencistów – legitymacja emeryta – rencisty wraz z innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
2) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych – legitymacja szkolna,
3) dla dzieci od ukończenia 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole – dokument potwierdzający

wiek dziecka,
4) dla uczniów i studentów zagranicznych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i wyższych – międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card
(ISIC) wraz z dowodem osobistym lub paszportem.
5) dla osób, o których mowa w § 2 pkt 5 ważna Karta "Kalisz Rodzina 3+" wraz
z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
§4
Kontroli dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza może dokonać
przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wg zasad określonych w ustawie z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XIV/153/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 17 września 2015 r.
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

Ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, a zatem również ulgi w opłatach
za przejazd, stosownie do art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) może ustalać rada gminy. Dotychczas
uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej uregulowane były uchwałą nr XXIV/399/2004 Rady Miejskiej Kalisza
z
dnia 24 listopada 2004 roku (z późniejszymi zmianami), podjętej na podstawie ustawy z dnia 05
lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), która straciła moc obowiązującą. Stąd
też zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej te sprawy.
W projekcie uchwały w proponowanym brzmieniu nie zmieniają się w zasadzie grupy osób
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych z jednym wyjątkiem. Dodatkowo
do przejazdów będą miały prawo osoby przeprowadzające kontrolę jakości usług wykonywanych
przez operatora komunikacji miejskiej. Pozostałe uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów pozostają bez zmian.
Zgodnie z projektem uchwały do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji
miejskiej uprawnione są:
− wszystkie osoby, które ukończyły 70 rok życia,
− wszystkie dzieci do ukończenia 4 roku życia,
− dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole,
− dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach
specjalnych,
− wszystkie osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy
tworzonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej tworzonych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
− wszystkie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
− opiekun lub osoba towarzysząca w podróży osobom niepełnosprawnym uprawnionym
do przejazdów bezpłatnych(opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat),
− opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i ośrodków opiekuńczych
w drodze powrotnej ze szkoły jeśli nawet podróżują bez dziecka (w dniach nauki),
− osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeśli niepełnosprawność spowodowana
jest chorobami wzroku,
− krwiodawcy posiadający odznakę bądź posiadający uprawnienia do nadania odznaki
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia lub posiadający odznakę Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi opisaną w § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu
nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz.U. Nr 180
poz.1324).
− dzieci i młodzież, którym przyznano Kartę „Kalisz Rodzina 3+,

− osoby
przeprowadzające kontrolę
jakości usług wykonywanych przez operatora
komunikacji miejskiej.
Do korzystania z 50 % ulgowych przejazdów uprawnieni są:
− dzieci od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole,
− dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia,
− uczniowie i studenci będący obywatelami RP a uczący się w zagranicznych szkołach
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych do ukończenia 26 roku życia,
− wszyscy emeryci i renciści,
− rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, którym przyznano Kartę „Kalisz Rodzina 3+.
Ponadto na podstawie ustaw obowiązuje:
− 50 % ulga dla kombatantów - podstawa: art.20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.)
− 100% ulgi dla posłów i senatorów – podstawa: art.43. ust.1 ustawy z dnia 9 mają 1996 roku
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 Nr 7 poz. 29 z późn. zm.)
− 100 % ulgi dla inwalidów wojennych na podstawie: art.16 ust.1 ustawy z dnia 29 maja 1974
roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U z 2015 r.
poz. 840).

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

