
UCHWAŁA NR LIV/375/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU  

z dnia 31 marca 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych , specjalnych i ulgowych przejazdów 
autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  i  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.-
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 4 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 roku Nr 9,
poz. 43 z późn. zm. ) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. – o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050 z późn. zm. ) Rada Miejska w Brzesku u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Usta la  s ię  up r awn i e n i a  d o  bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku, które przysługują: 

§ 2. Usta la  s ię  up r awn i e n i a  d o  specjalnych przejazdów autobusami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku , które przysługują: 

§ 3. Ustala się  uprawnienia do lokalnych ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku, które przysługują: 

§ 4. Ustala się  uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdów autobusami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku, które przysługują: 

§ 5. Przewoźnik wykonujący przewozy zbiorowe osób uwzględnia uprawnienia pasażerów do
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot je ustanawiający uzgodni z nim w drodze
umowy, warunki zwrotu kosztów ich stosowania.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Małopolskiego , a także podlega rozplakatowaniu w formie obwieszczeń  na tablicach

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku i autobusach MPK Sp. z. o. o. w Brzesku.  

1) osobom, które ukończyły 70 lat

- na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich

tożsamość i wiek; 

2) honorowym Obywatelom Miasta Brzeska

- na podstawie legitymacji wydanej przez Radę Miejską w Brzesku;

1) uczniom realizującym obowiązek nauki  w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych oraz ich opiekunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do
ośrodka i z powrotem

- na podstawie legitymacji ośrodka / nie dotyczy opiekuna/;

2) niepełnosprawnej młodzieży od 16 do 21 roku życia oraz ich opiekunom

- na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony

organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dokumentem ze
zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji wydanej przez uprawniony

organ / nie dotyczy opiekuna/; 

3) inwalidom wojennym i wojskowym

- na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego wydanych przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych; 

4) opiekunom towarzyszącym inwalidom wojennym i wojskowym

- na podstawie oświadczenia inwalidy wojennego lub wojskowego;

5) dzieciom do lat 4

- na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

6) żołnierzom służby zasadniczej

- na podstawie książeczki wojskowej;

7) niepełnosprawnym całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji

(w tym niewidomym) oraz ich opiekunom

- na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ lub jego kopii urzędowo

potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość / nie dotyczy opiekuna/; 

8) zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi I Stopnia

- na podstawie stosownej legitymacji;

9) niewidomym oraz ich przewodnikom

- na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;

10) osobom korzystającym ze stałej pomocy opieki społecznej

- na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego,

- do 10 biletów imiennych na miesiąc wydawanych przez MOPS;

11) niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności

- na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość. 

1) dzieciom powyżej lat 4 do 7 lat

- na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

2) uczniom szkół  podstawowych, gimnazjów, szkół  ponadgimnazjalnych, policealnych

oraz pomaturalnych

- na podstawie legitymacji szkolnej;

3) rencistom niezdolnym do pracy oraz emerytom

- na podstawie aktualnej decyzji uprawnionego organu przyznającej rentę  lub emeryturę,  lub

jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem, względnie legitymacji emeryta

l ub   renc i s ty  wraz  z  dowodem osob i s tym  lub   innym dokumentem ze  zd jęciem

potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji emeryta lub rencisty. 

1) kombatantom i innym osobom uprawnionym

- na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych; 

2) studentom szkół wyższych

- na podstawie legitymacji studenckiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Brzesku  

 

mgr Krzysztof Ojczyk 
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potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji emeryta lub rencisty. 

1) kombatantom i innym osobom uprawnionym

- na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych; 

2) studentom szkół wyższych

- na podstawie legitymacji studenckiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Brzesku  

 

mgr Krzysztof Ojczyk 
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