UCHWAŁA NR XXX / 216 / 04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 października 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie.
Na podstawie: art.18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami )
Na wniosek Burmistrza Rada Miasta Kościerzyna
uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
12 marca 2003r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w
Kościerzynie w zakresie dotyczącym uprawnień do korzystania z ulg. Zmienia się w
§ 1 tabelę uprawnień do przejazdów ulgowych w Lp 1 i 2 .
Uprawnienia do przejazdów ulgowych w pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
Lp

1

2

Osoby uprawnione

Dzieci i młodzież w okresie od
rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego
do ukończenia gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej- publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej , nie
dłużej niż do ukończenia 24
roku życia.
Dzieci w wieku od 4 do
rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego

Dokument poświadczający uprawnienia

Zaświadczenie dyrektora szkoły lub
przedszkola o odbywaniu obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ulga
Bilety
Bilety
jednora- miesięczzowe
ne
---

50 %

50 %

---

Legitymacja szkolna.

Dokument pozwalający stwierdzić wiek
dziecka

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kościerzynie oraz w
prasie lokalnej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE
Z dniem 1 września 2004 r. wszedł w życie art. 14 ust. 3 znowelizowanej
Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o systemie oświaty, nakładający na
sześcioletnie dzieci obowiązek odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego.
Do powyższej zmiany został dostosowany ( w Ustawie z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego ) zapis dotyczący uprawnień dzieci do korzystania z
przejazdów ulgowych.
Nowy zapis ustawy w komunikacji zamiejskiej skrócił dzieciom o 1 rok
uprawnienie do korzystania z ulgi na podstawie biletów jednorazowych, a
jednocześnie wydłużył o 1 rok uprawnienie do korzystania z ulgi na
podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych.
Wg stanu na dzień dzisiejszy stosowane są ulgi ustalone Uchwałą Nr
VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12.03.2003r. w sprawie ustalenia
ulg na przejazdy komukacją miejską w Kościerzynie , w znacznym stopniu
korzystają z zapisów wyżej cytowanej ustawy.
Z dniem 1 września br. nastąpiła jednak rozbieżność w zakresie stosowania w
komunikacji miejskiej i zamiejskiej ulg przewozowych dzieci w wieku 6 - 7
lat. Wprawdzie przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie
obowiązują w komunikacji miejskiej, niemniej jednak utrata ich
dotychczasowej zbieżności w wyżej omawianym zakresie z treścią Uchwały
Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyny jest nieuzasadniona.
W związku z powyższym proponuje się ujednolicić omawiany zakres ulg
przewozowych.

