
UCHWAŁA NR XXXIII/322/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, 
publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 
ze zm.), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały mówi się o: 

1) środkach miejskiej komunikacji zbiorowej – rozumie się przez to środki transportu zbiorowego należące do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu lub użytkowane przez ten Zakład; 

2) Przewoźniku – należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu; 

3) Liniach – należy przez to rozumieć linie autobusowe objęte stałym rozkładem jazdy.

§ 2. Do korzystania z biletów ulgowych  miesięcznych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach, 
w granicach administracyjnych Gminy Dobrodzień uprawnione są osoby przy uwzględnieniu zasad określonych 
ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

§ 3. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia, o których mowa w § 2 są odpowiednio: 

1) aktualna legitymacja szkolna; 

2) dowód osobisty emeryta lub rencisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem, łącznie z dokumentem 
potwierdzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego; 

3) wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego 
zaliczenie do grup inwalidzkich, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą 
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia właściwego organu stwierdzający znaczny 
stopień niepełnosprawności.

§ 4. 1. W każdym przypadku, gdy uprawnienia, o których mowa wyżej wynikają z zaświadczenia lub innego 
dokumentu o podobnej formie, uprawniony zobowiązany jest do posiadania w czasie przewozu i okazywania na 
żądanie wykonujących kontrolę przewozów, dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wymóg ten nie dotyczy dzieci 
w wieku do rozpoczęcia nauki szkolnej. 

2.  W przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności nie jest wymagane posiadanie i okazywanie 
przez osobę uprawnioną dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z przejazdów na warunkach 
określonych w niniejszej uchwale.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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