DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 3 listopada 2021 r.

Podpisany przez:
Artur Slowik

Poz. 6033

Data: 2021-11-03 14:55:18

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 27 października 2021 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o.
w Oświęcimiu
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu (tekst jednolity Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 6042), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą
Nr XXVIII/437/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
z 2020 r. poz. 6807).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2, 3 oraz
4 uchwały Nr XXVIII/437/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2020 r. poz. 6807), które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim."
"§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego".
"§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r."
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2021 r.
UCHWAŁA NR LIII/1029/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 z późn.zm.) - Rada Miasta Oświęcim
postanawia:
§ 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są:
1) dzieci do 4-go roku życia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin,
2) dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają wskazania
wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- wraz z opiekunem,
2a) uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym,
3) osoby, które ukończyły 70 rok życia,
4) osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
- wraz z osobą towarzyszącą w czasie podróży,
5) osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą
niezdolnością do pracy oraz osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z powodu choroby narządu wzroku
- wraz z przewodnikiem,
6) osoby z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy lub lekkim stopniem niepełnosprawności z powodu
choroby narządu wzroku,
7) Honorowi Obywatele Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron Porozumienia Międzygminnego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego,
8) dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi
z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola i z powrotem,
9) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia I.
§ 2. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych uprawnieni są:
1) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych,
2) dzieci od następnego dnia po 4-tej rocznicy urodzin do 7-ego roku życia, tj. 7 rocznicy urodzin,
3) emeryci, którzy ukończyli: 60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni,
4) osoby o całkowitej niezdolności do pracy lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
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5) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia II i III.
6) 1) Weterani działań poza granicami państwa, zwani dalej "weteranami" oraz weterani poszkodowani
w działaniach poza granicami państwa, zwani dalej "weteranami poszkodowanymi"
§ 3. Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są:
1) dzieci uczęszczające do przedszkoli,
2) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.
§ 4. Osoby posiadające status bezrobotnego uprawnione są do korzystania z ulgowych przejazdów
w wysokości 50% ceny biletu normalnego. Przejazd odbywa się na podstawie imiennego biletu okresowego
o symbolu TS, ważnego codziennie poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 5. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej są:
1) dla dzieci - dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka,
2) dla dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16,
2a) uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ważna legitymacja wydana według wzoru
określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Opiekunowie - na podstawie
imiennego zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki edukacyjnej według wzoru określonego przez
Prezydenta Miasta Oświęcim,
3) dla osób, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty,
4) dla osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych z powodu choroby narządu wzroku legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty,
5) dla uczniów - ważna legitymacja szkolna,
6) dla emerytów - legitymacja ZUS oraz dowód osobisty,
7) dla dzieci niepełnosprawnych - zaświadczenie wydane przez dyrektora stosownego przedszkola,
8) dla osoby bezrobotnej - ważna karta bezrobotnego wydana przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
wraz z dokumentem tożsamości,
9) dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi - legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz
dokument tożsamości ze zdjęciem.
10) 2) dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych - legitymacja weterana lub legitymacja weterana
poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
§ 6. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy
środkami komunikacji na liniach miejskich i podmiejskich, obsługiwanych przez Miejski Zakład
Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu, wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
§ 7. Ceny biletów ulgowych dla osób korzystających z ulg o których mowa w § 2 i § 3 określa odrębna
uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich
obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XVI/311/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ulg
i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład
Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu.
1)

Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/437/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2020r. poz. 6807), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r.
2)
Dodany przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/437/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2020r. poz. 6807), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

