UCHWAŁA NR XL/698/13
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 roku
w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem
zbiorowym w Olsztynie oraz Uchwały Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.
Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) Rada
Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. W Uprawnieniach do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem
zbiorowym w Olsztynie stanowiących załącznik do Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia
26 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) W ust. I pkt 26 otrzymuje brzmienie:

26. Kontrolerzy biletów komunikacji miejskiej
organizowanej przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu ważna legitymacja kontrolera
w Olsztynie
podczas
wykonywania
czynności biletów
służbowych
2) W ust. I pkt 27 otrzymuje brzmienie:

27. Kontrolerzy Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu
w Olsztynie
podczas:
- prowadzenia bieżącej kontroli jakości świadczonych
usług
przewozowych,
- kontroli sprzedaży biletów uprawniających do
korzystania
z usług
transportu
publicznego,
realizowanych
przez
ZDZiT,
- badania napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej
i oceny komfortu podróżowania.

legitymacja
pracownika
Zarządu
Dróg,
Zieleni
i Transportu w Olsztynie wraz
z upoważnieniem
wydanym
przez
Dyrektora
ZDZiT
w Olsztynie.

3) W ust. II pkt 10 otrzymuje treść:

10. Duże rodziny mające na
utrzymaniu 3 lub więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia, a jeżeli
dzieci są uczniami lub studentami
studiów stacjonarnych do 25 roku
życia

1. Dokumenty potwierdzające status dużej rodziny:
- dowody tożsamości w przypadku rodziców
(rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna
prawnego),
- legitymacje szkolne w przypadku dzieci w wieku
szkolnym
określone
w pkt
4,
- legitymacje studenckie określone w pkt 3,
- akty urodzenia w przypadku dzieci w wieku do
6 lat,
- w przypadku rodzin zastępczych postanowienia
sądu lub umowy z Prezydentem Olsztyna
o ustanowieniu
rodziny
zastępczej,
- w przypadku rodzinnych domów dziecka
odpowiednie zaświadczenie MOPS w Olsztynie lub
rodzinnego
domu
dziecka.
2. Alternatywnie status dużej rodziny (w
rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
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może zostać
w Olsztynie.

potwierdzony

przez

MOPS

§ 2. W Taryfie opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym stanowiącej
załącznik do Uchwały Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 3 ust. 1 skreśla się „i logo ZKM”.
2) W § 3 ust. 2 pkt 4) skrót „ZKM” zastępuje się skrótem „ZDZiT”. Treść drugiego zdania otrzymuje
brzmienie: „Legitymacje biletów okresowych wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o. oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie zachowują ważność,”.
3) W § 3 ust. 4 pkt 3) skrót „ZKM” zastępuje się skrótem „ZDZiT”.
4) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Bilet miesięczny dużej rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym mającym na utrzymaniu 3 lub
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych
do 25 roku życia. Bilet taki wydawany jest tylko rodzinom zamieszkałym w Olsztynie – odrębnie dla
każdego członka rodziny w cenie zgodnej z taryfą opłat. Podstawą wydania takiego biletu jest
udokumentowanie statusu dużej rodziny oraz wypełnienie stosownego wniosku w Punkcie Obsługi
Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.”;
5) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Bilety okresowe normalne i ulgowe mogą być nabywane indywidualnie w Punktach Obsługi Klienta
Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”;
6) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Wszelkie zażalenia na pracę firmy kontrolującej bilety oraz odwołania od decyzji firmy kontrolującej
w sprawach biletowych rozpatruje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tandyrak
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