
UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/142/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku 
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji 

miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. 2017, 
poz. 1983) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1.  Załącznik do uchwały nr XIII/142/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku 
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji 
miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

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

Id: 9D3AAEA5-DA9B-4D99-9F1B-289F06AFBC72. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/322/2017

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 13 grudnia 2017 r.

UPRAWNIENIA DO  BEZPŁATNYCH  I  ULGOWYCH  PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI  
KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ 

NA  TERENIE  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

L.p. Uprawnieni Dok. uprawniający
do ulgi

Przysługująca
ulga

Uwagi

100%
Nie korzysta z oddzielnego 
miejsca do siedzenia 

1. Dzieci w wieku do lat 4 Dokument stwierdzający 
wiek dziecka 

80%
Korzysta z oddzielnego miejsca 
do siedzenia

2. Inwalidzi wojenni Książeczka wojskowa
100%

Dotyczy biletów jednorazowych

3. Przewodnik towarzyszący 
inwalidzie wojennemu

Dokument, który posiada 
inwalida wojenny 100% Dotyczy biletów jednorazowych

4.

Osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji  

Wypis z orzeczenia komisji 
do spraw inwalidztwa 
stwierdzające zaliczenie do 
I grupy inwalidów lub 
stwierdzenie niezdolności 
do samodzielnej 
egzystencji łącznie 
z dokumentem tożsamości 

100% Dotyczy biletów jednorazowych 

5.
Osoby niewidome 
i ociemniałe niezdolne do 
samodzielnej egzystencji

Orzeczenie o inwalidztwie, 
wypis z treści orzeczenia 
stwierdzające niezdolność 
do samodzielnej 
egzystencji

100% Dotyczy biletów jednorazowych

6.
Honorowi dawcy krwi    
z odznaką I stopnia

Legitymacja honorowego 
Dawcy Krwi I stopnia     + 
dokument tożsamości 

100% Dotyczy biletów jednorazowych

7.
Osoby, które ukończyły 
60 rok życia

Dokument tożsamości 100% Dotyczy biletów jednorazowych   
i miesięcznych

8. Przewodnicy lub 
opiekunowie 
towarzyszący osobie 
niewidomej lub 
ociemniałej albo osobie 
niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji 

Orzeczenie o inwalidztwie 
lub wypis z treści 
orzeczenia o inwalidztwie 
osoby, którą się opiekuje 95%

Dotyczy biletów jednorazowych 
dla jednej osoby pełnoletniej,   
a w przypadku przewodnika 
osoby niewidomej- osoby,  która 
ukończyła 13 lat albo psa

9. Opiekun towarzyszący 
dziecku 
niepełnosprawnemu lub 
z inwalidztwem 

Dokument, który posiada 
dziecko uprawniający do 
korzystania z ulgi

78%
Dotyczy biletów jednorazowych 
i obejmuje przejazd z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu 
do szkoły placówki opiekuńczo – 
wychowawczej itp. i z powrotem 
dla  jednej osoby pełnoletniej

10. 

Dzieci i młodzież 

Legitymacja przedszkolna 
dla dziecka 
niepełnosprawnego, 
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dotknięte inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych do 
ukończenia 24 roku życia 
oraz studenci dotknięci 
inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością do 
ukończenia 26 roku życia 

legitymacja szkolna, 
studencka dla uczniów 
dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnością + 
legitymacja osoby 
niepełnosprawnej 
wystawiona przez 
uprawniony organ lub 
wypis  z treści orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS

78%

Dotyczy biletów jednorazowych 
i miesięcznych. Obejmuje 
przejazd z miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu do szkoły, 
szkoły wyższej, placówki 
opiekuńczo – wychowawczej itp.                  
i z powrotem

11. Umundurowani 
funkcjonariusze Policji, 
Żandarmerii, Straży 
Miejskiej 

Legitymacja  służbowa 78%
Tylko w czasie wykonywania 
czynności służbowych 

12. Żołnierze odbywający 
niezawodową służbę 
wojskową lub 
równoważną 

Książeczka wojskowa 
z odpowiednim wpisem 78%

Dotyczy biletów jednorazowych 
i miesięcznych.
Nie dotyczy żołnierzy 
odbywających służbę 
nadterminową i okresową 

13. 
Kombatanci  i osoby 
represjonowane

Zaświadczenie wydane 
przez Urząd ds. 
kombatantów i osób 
represjonowanych 

51%
Dotyczy biletów jednorazowych 
i miesięcznych

14. Dzieci od lat 4 do 
rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej

Dokument stwierdzający 
wiek dziecka lub 
zaświadczenie o odroczeniu 
spełnienia obowiązku 
szkolnego 

40%
Dotyczy biletów jednorazowych

15. 
Dzieci i młodzież 
uczęszczająca do szkół 
podstawowych, 
ponadpodstawowych lub 
ponadgimnazjalnych  
nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia 
oraz studenci do 
ukończenia 26 roku życia

Ważna legitymacja szkolna 
lub studencka 40%

Dotyczy biletów jednorazowych 

16. 
Emeryci i renciści Legitymacja emeryta lub 

rencisty 40%

Dotyczy biletów jednorazowych                          
i miesięcznych

17. Posiadacze ważnej Karty 
Polaka

Ważna karta 40% Dotyczy biletów jednorazowych
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 rok.

Przychylając się do oczekiwań mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej postanowiono

o obniżeniu wieku z 70 na 60 lat osób uprawnionych do bezpłatnego przejazdu na liniach komunikacyjnych

dotowanych przez Miasto i Gminę Pleszew. Jednocześnie w załączniku do uchwały, w tabeli określającej

uprawnionych do ulg zmieniono wysokości ulg w pozycjach 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dostosowując wysokość

ulg gminnych do ulg ustawowych.

Z uwagi na powyższe zasadne wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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