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zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe 

lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 

Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi 

przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez 

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, 

poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, zm. poz. 

2435), art. 34a ust. 2 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1983, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

W uchwale nr IV/42/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunlskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w 

granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które 

przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego 

oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, 

wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 

wprowadza się  następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej uchwały 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 maja 2019 r. 
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Załącznik 
do Uchwały nr 	 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 	 

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego 
transportu zbiorowego, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z 
o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz sposób dokumentowania tych uprawnień. 

§ 1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 

Uprawnieni 
Dokument 	potwierdzający 	uprawnienie 	do 	ulgi 
przewozowej 

Dzieci w wieku do 4 lat Dokument potwierdzający wiek dziecka. 

Dzieci i młodzież  dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością 	- 	uczęszczające 	do 
przedszkoli, szkół  i placówek określonych w 
ustawie 	o 	systemie 	oświaty 	wraz 	z 
pełnoletnim opiekunem, 	który 	podróżuje z 
uprawnionym, 	podróżuje 	po 	uprawnionego 
lub po odwiezieniu uprawnionego (wyłącznie 
na 	trasie 	od 	miejsca 	zamieszkania 	do 
placówki oświatowej i z powrotem) . 

Legitymacja o symbolu MEN 1/52/2, MEN I/51/2. 

Dzieci i młodzież  dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością, 	nie 	dłużej 	niż 	do 
ukończenia 	18 	roku 	życia, 	zamieszkałe 	i 
zameldowane na pobyt stały lub czasowy 
powyżej 	3 	miesięcy 	na 	terenie 	Piotrkowa 
Trybunalskiego - uczęszczające do placówek 
rehabilitacyjnych 	wraz 	z 	pełnoletnim 
opiekunem. 

Zaświadczenie 	wydane 	przez 	placówkę 	prowadzącą  
działalność 	rehabilitacyjną 	na 	rzecz 	osób 
niepełnosprawnych, 	z 	podanym 	adresem 	miejsca 
zamieszkania uprawnionego oraz placówki rehabilitacyjnej, 
wydanego 	przez 	te 	placówki 	i 	dokument 	tożsamości 
potwierdzający wiek opiekuna. 

Osoby, które ukończyły 70 lat życia Dowód 	osobisty 	lub 	inny 	dokument 	potwierdzający 
tożsamość  oraz wiek pasażera. 

Niepełnosprawni w stopniu znacznym (w tym 
osoby 	niewidome 	i 	ociemniałe) 	wraz 	z 
pełnoletnim opiekunem 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo całkowitej 
niezdolności 	do 	pracy 	i 	samodzielnej 	egzystencji) 	wraz 
z 	dokumentem 	tożsamości 	osoby 	niepełnosprawnej 
i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna. 

Inwalidzi 	zaliczeni 	do 	I 	grupy 	inwalidów, 
uznani 	za 	całkowicie 	niezdolnych 	do 
samodzielnej egzystencji wraz z pełnoletnim 
opiekunem 

Dokument potwierdzający odpowiednio: grupę  inwalidztwa 
oraz całkowitą  niezdolność  do samodzielnej egzystencji i 
dokument tożsamości potwierdzający wiek opiekuna. 

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży 
Miejskiej, 	funkcjonariusze 	żandarmerii 

W czasie wykonywania czynności służbowych. 

Wojskowej 
Osoby 	objęte 	Zakładowym 	Układem 
Zbiorowym 	Pracy 	MZK 	Spółki 	z 	o.o. 	w 
Piotrkowie 	Trybunalskim 	oraz 	pracownicy 
Zarządu 	Dróg 	i 	Utrzymania 	Miasta 	w 
Piotrkowie Trybunalskim - Działu Komunikacji 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 
bezpośrednio 	nadzorujący 	komunikację  
miejską. 

Bilet elektroniczny. 

Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia. 

_ 

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem 
tożsamości (uprawnienie dotyczy wyłącznie mieszkańców 
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Piotrkowa Trybunalskiego). 

W dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez 
Samochodu , tj. 22 września - każdy pasażer, 
będący 	właścicielem lub współwłaścicielem 
samochodu osobowego. 

Ważny 	dowód 	rejestracyjny 	pojazdu, 	którego 	jest 
właścicielem lub współwłaścicielem. 

Uczestnicy zajęć  w Środowiskowym Domu 
Samopomocy 	w 	Piotrkowie 	Trybunalskim 
(wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania 
do 	placówki 	prowadzącej 	zajęcia 	i 	z 
powrotem). 

Zaświadczenie wydane przez placówkę  prowadzącą  zajęcia 
terapeutyczne, z podanym adresem miejsca zamieszkania 
uprawnionego 	(uprawnienie 	dotyczy 	wyłącznie 
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego). 

Osoby które świadczyły pracę  po 1956r, na 
rzecz 	organizacji 	politycznych 	i 	związków 
zawodowych, 	nielegalnych 	w 	rozumieniu 
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 
r. 

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w oparciu o ustawę  z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  
Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.). 

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób represjonowanych w oparciu o ustawę  z dnia 17 
grudnia 	1998 	r. 	o 	emeryturach 	i 	rentach 	z 	funduszu 
Ubezpieczeń  Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze 
zm.). 

Osoby które nie wykonywały pracy w okresie 
przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek 
represji politycznych. 

Weterani 	działań 	poza 	granicami 	Państwa 
Polskiego 	oraz 	weterani 	poszkodowani 	w 
działaniach 	poza 	granicami 	Państwa 
Polskiego. 

Legitymacja potwierdzająca status wterana lub weterana 
poszkodowanego określona w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 19 
sierpnia 	2011 	r. 	o 	weteranach 	działań 	poza granicami 
Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 937 ze zmian.). 

Osoby, 	których 	uprawnienia 	wynikają  
z 	przepisów 	prawa 	powszechnie 
obowiązującego. 

• 

Uprawnieni 
Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi 

przewozowej 

Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej. 

Dokument potwierdzający wiek dziecka. 

Uczniowie 	szkół 	podstawowych 	i 	szkół  
ponadpodstawowych do ukończenia 24 roku 
życia. 

Ważna legitymacja szkolna. 

Dzieci i młodzież  szkolna od 6 lat do 18 lat, 
nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek 
choroby lub niepełnosprawności. 

Zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji 

państwowej. 

Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po Legitymacja 	emeryta/rencisty 	wraz 	z 	dokumentem 

tożsamości. emerytach 	i 	rencistach, 	korzystający 	ze 
świadczeń 	emerytalnych 	i 	rentowych 	po 
zmarłym współmałżonku - do ukończenia 70 
roku życia. 

Uczniowie 	i 	studenci 	legitymujący 	się  
wydanymi 	poza 	granicami 	RP 	kartami 
EURO<26 STUDENT lub międzynarodową  
legitymacją 	ISIC 	(International 	Student 
Indentity Card). 

Osoby, 	których 	uprawnienia 	wynikają  
z 	przepisów 	prawa 	powszechnie 
obowiązującego. 

_ 
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Uzasadnienie 

Za pracę  na rzecz samorządu piotrkowskiego Radni Rady Miasta otrzymują  dietę, 
w zależności od pełnionej funkcji od 1107 zł  do nawet ponad 2000 zł  w przypadku 

Przewodniczącego Rady Miasta. Zatem bezzasadnym uznaje się  nadawanie dodatkowych 
przywilejów dla radnych miejskich w postaci możliwości korzystania z bezpłatnych 

przejazdów komunikacją  miejską  na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Bezwzględnie 
takie ulgi lub zwolnienia powinny kierowane być  dla osób oraz grup społecznych, które 

bezwzględnie tego potrzebują: osoby niepełnosprawne, osoby które ukończyły 70 rok życia, 

zasłużeni honorowi dawcy krwi. 
W związku z tym proponujemy jak w przedstawionej uchwale. 
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