
 

 

UCHWAŁA NR X/119/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 30 lipca 2019 roku 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 

ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze 

Gminy Wieliczka 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 

z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn.zm), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zm), Rada Miejska w Wieliczce 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LIV/666/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów 

taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) Tabela otrzymuje brzmienie:  

„ 

L.p Rodzaje biletów Cena biletu (zł) 

normalnego 

Cena biletu (zł) ulgowego 

 BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE   

1. Dla 1 osoby 3,60 zł 1,80 zł 

 

 BILETY CZASOWE   

2. 15-minutowy 2,60 zł 1,30 zł 

 

 BILETY OKRESOWE   

3 Miesięczne   

3.1 Sieciowy 90,00 zł 45,00 zł 

” 

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr LIV/666/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów 

taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) Tabela PRZEJAZDY BEZPŁATNE otrzymuje brzmienie:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Poz. 5873



„ 

LP Osoby uprawnione Podstawa prawna 

1 Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego Oświadczenie opiekuna 

2 Osoby, które ukończyły 70 lat Dokument stwierdzający wiek i tożsamość 

pasażera 

3 Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/A: znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub całkowitą 

niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub 

niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub I grupą 

inwalidzką wraz z opiekunem towarzyszącym im 

w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z określeniem znacznego stopnia 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

z określeniem całkowitej niezdolności do 

pracy i samodzielnej egzystencji lub 

niezdolności do samodzielnej egzystencji 

lub orzeczenie o I grupie inwalidzkiej 

z dokumentem potwierdzającym tożsamość 

pasażera 

4 Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im 

w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z określeniem znacznego lub 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności z wpisem jednego 

z symboli przyczyny niepełnosprawności 

5 Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn 

dolnych z orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 

pracy lub II grupą inwalidzką 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności z wpisem jednego 

z symboli przyczyny niepełnosprawności: 

,,05-R”, ,,r”, §26 pkt. 1 lit. A”, ,,N”, ,,10-N” 

lub orzeczenie z określeniem całkowitej 

niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 

grupie inwalidzkiej z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość pasażera wraz 

z zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym niepełnosprawność 

z narządu ruchu kończyn dolnych 

6 Dawcy krwi- osoby, które oddały bezpłatnie: 

- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą 

tej objętości ilości innych jej składników – mężczyźni 

- co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą 

tej objętości ilości innych jej składników - kobiety 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na 

podstawie odpowiedniej legitymacji 

Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi, 

według wzoru określonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

7 Dzieci niesłyszące do 16 roku życia wraz z opiekunem 

towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z wpisem jednego z symboli przyczyny 

niepełnosprawności: „03-L”, ,,L”, ,,§26 

pkt 1 lit. I” wraz z zaświadczeniem 

lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu 

8 Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym 

z orzeczonym umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności z wpisem jednego 

z symboli przyczyny niepełnosprawności: 

,,01-U:, ,,U”, ,,§26 pkt.1 lit C” 

9 Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z powodu 

upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku 

lub schorzeń narządu ruchu wraz z opiekunem 

towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z wpisem jednego z symboli przyczyny 

niepełnosprawności: ,,01-U:, ,,U”, ,,§26 

pkt.1 lit C”, ,,04-O”, ,O”, ,,§26 pkt.1 lit.h”, 

05-R”, ,,R”, ,,§26 pkt1 lit.a” 

10 Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych lub 

Dla uprawnionego ważna legitymacja 

wydana według wzoru określonego przez 
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przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, 

który podróżuje: 

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu 

uprawnionego 

- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do 

placówki oświatowej i z powrotem 

ministra właściwego do spraw edukacji 

narodowej i kultury, a dla opiekuna 

zaświadczenie wydane przez placówkę 

oświatową określające trasę przejazdu 

11 Dzieci z rodzin wielodzietnych 

- dzieci i młodzież objęta programem Karta Dużej 

Rodziny 

- Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których 

rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje 

dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną 

pieczę zastępczą w wieku do ukończenia 18 roku życia 

lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku 

kontynuowania przez dziecko nauki lub bez 

ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 

zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją 

międzygminną. Uprawnienie obejmuje: dzieci po 

ukończeniu 4lat do czasu rozpoczęcia obowiązku 

szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 

24 roku życia. 

Karta Dużej Rodziny z zapisem biletu 

wolnej jazdy 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na 

okres 1 roku 

12 - wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz 

placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich 

dziećmi, 

- wychowankowie placówek opiekuńczo- 

wychowawczych, 

- dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin 

zastępczych, którzy zamieszkują na stałe w obszarze 

objętym integracją międzygminną 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na 

okres 1 roku 

13 Obywatele Polscy Poszkodowani Przez III Rzeszę 

będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia 

Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 

Legitymacja Stowarzyszenia z dowodem 

tożsamości 

14 Osoby posiadające status represjonowanego Legitymacja osoby represjonowanej 

wydana przez ZUS lub zaświadczenie 

o uprawnieniach kombatantów i osób 

represjonowanych, wydanym przez 

UDSKIOR 

15 Nieumundurowani funkcjonariusze policji wykonujący 

czynności operacyjne w pojazdach komunikacji 

miejskiej 

Bilet wolnej jazdy 

16 Uczniowie szkół podstawowych przez cały rok Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły 

podstawowej zlokalizowanych na terenie 

Gminy Wieliczka 

17 Posłowie i Senatorowie RP Legitymacja posła lub senatora 

18 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy 

towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy 

inwalidzkiej 

Książeczka inwalidy wojennego lub 

wojskowego 

” 

” 
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§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały Nr LIV/666/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów 

taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) bilety wolnej jazdy imienne - wydane na okres 1 roku.” 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., po uprzednim jej ogłoszeniu Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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