UCHWAŁA Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową
komunikacją masową w Tczewie – tekst jednolity z 15.03.2014r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr
17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z
2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28
poz. 142 o poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, zm. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z 2003r. Nr 137, poz. 1302, z 2004r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, z 2008r Nr 157 poz. 976 i z 2009r. Nr
118 poz. 989 z 2010r. Nr 197 poz. 1309 i z 2011r. Nr 5 poz. 13), po zasięgnięciu opinii Komisji
Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej Rada Miejska w Tczewie
Uchwala co następuje:
§1
1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
a) członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa;
b) dzieci w wieku do lat 4;
c) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie;
d) ociemniali / niewidomi oraz towarzyszący im opiekunowie;
e) honorowi obywatele miasta Tczewa;
f) honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi;
g) osoby od dnia ukończenia 70 lat życia;
h) dzieci – aktualni wychowankowie Domu Dziecka w Tczewie;
i) dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych;
j) członkowie Stowarzyszenia poszkodowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki;
k) dzielnicowi funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta włącznie;
l) umundurowani pracownicy straży miejskiej w Tczewie;
2. Do korzystania z biletów ulgowych 50% uprawnieni są;
a) dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
b) uczniowie wszystkich rodzajów szkół o uprawnieniach szkół publicznych;
c) inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - członkowie Polskiego Związku Głuchych;
d) emeryci i renciści;
e) doktoranci
§2
1. Postanowienia § 1 ust. 1 – 3 nie ograniczają uprawnień wynikających z ustaw i przepisów
szczegółowych, na podstawie których:
1.1 do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
a) senatorowie i posłowie na Sejm;
b) uczniowie szkół specjalnych oraz towarzyszący im opiekunowie;
c) inwalidzi wojenni i wojskowi;
d) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o znacznym stopniu
niepełnosprawności (zaliczonym do I grupy inwalidzkiej);
1.2. do korzystania z biletów ulgowych 50% uprawnieni są:
a) dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub
niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie;
b) kombatanci
c) studenci szkół wyższych
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§3
Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów zbiorową
komunikacją miejską w Tczewie określa załącznik do Uchwały.
§4
Przewoźnicy obsługujący komunikację zbiorową na terenie Tczewa mogą udzielać dodatkowych ulg i
zwolnień z opłat za przejazdy, wykraczających poza grupy pasażerów określonych w § 1 i 2 na koszt
własny.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.
§6
Tracą moc:
- Uchwała Nr XXII/187/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia
uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie,
- i zmiany w/w uchwały:
- Nr VII/38/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 115 poz. 1960)
- Nr XX/172/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 68 poz. 1890)
- Nr XLVII/412/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 101 poz. 1995)

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn
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