
UCHWAŁA NR LIII/1134/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 26 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) oraz 
art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318)

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W wykazie uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w Bydgoszczy oraz sposobie dokumentowania tych uprawnień stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 
XLVII/1004/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia uprawnień  do ulg 
w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu 
dokumentowania tych uprawnień (Dz. Urz. Woj.  Kuj.- Pom. poz. 3382) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust.1 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) osoby głuchonieme po ukończeniu 21 roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 

- na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów: 

a) ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych, z wpisem stwierdzającym 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

b) orzeczenia właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L, wraz dokumentem potwierdzającym tożsamość 
osoby uprawnionej, 

c) legitymacji wydanej przez właściwy organ stwierdzającej umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, pod warunkiem dokonania wpisu przyczyny niepełnosprawności 0-3L”;

2) w ust. 2 skreśla się pkt 8.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała stanowi zmianę uchwały Nr XLVII/1004/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
30 października 2013 r. w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień, którą rozszerza się zakres uprawnień
do przejazdów bezpłatnych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia 100% ulgi przysługującej osobom głuchoniemympo ukończeniu 21 roku życia
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z jednoczesnym wykreśleniem zapisów
przyznających wszystkim inwalidom słuchu powyżej tego wieku prawa do 50% ulgi. Oznacza to zrównanie
uprawnień tej kategorii osób niepełnosprawnych z uprawnieniami przysługującymi osobom niewidomym. Jest to
realizacja postulatów zgłaszanych przez środowisko inwalidów słuchu, reprezentowane przez Oddział Kujawsko-
Pomorski PolskiegoZwiązku Głuchych w Bydgoszczy.

W przedmiotowej uchwale wprowadzono jednocześnie zapis umożliwiający dokumentowanie uprawnienia
zarówno na podstawie legitymacji członka PZG z wpisem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jak
i na podstawie orzeczenia właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
z symbolem przyczyny niepełnosprawności 0-3L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) lub legitymacji
wydanej na tej podstawie przez właściwy organ orzekający o stopniu niepełnosprawności z podanym symbolem
przyczyny niepełnosprawności0-3L. Zaproponowaniemożliwościwyboru dokumentu, którym osoba głuchoniema
będzie posługiwać się w czasie podróży wynika faktu, że przynależność do PZG jest dobrowolna i środowisko to
w niektórychmiastach kwestionowałowymóg członkostwa w tym stowarzyszeniu jako warunku korzystania z ulg
w komunikacjimiejskiej.

Wyjaśnia się jednocześnie, że osoby głuchonieme do ukończenia 21 roku życia mają prawo do darmowych
przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy, zgodnie z zapisem ust. 1 pkt 3 obowiązującego wykazu
uprawnień do ulg, który w tym zakresie nie ulega zmianie.

Szacuje się, że przyznanie prawa do darmowych przejazdów osobom głuchoniemymw stopniu umiarkowanym
oznaczać będzie zmniejszeniewpływówdo budżetu Miasta ze sprzedaży biletóww skali roku ok. 65 700 zł.

Wyliczenie:

a) wielkość populacji – ok. 500 osób,

b) założono, że 30% osób wykona 2 przejazdy dziennie tj. 300 przejazdów dziennie,

c) średnia wysokość opłaty ponoszonejprzez pasażerów korzystających z biletów ulgowych - 0,60 zł,

d) wyliczenieskutków (300 przejazdów x 0,60 zł x 365 dni = 65 700,00 zł)

Przewidując wejście w życie przedmiotowej uchwały od kwietnia 2014r. skutek finansowy za 9 miesięcy
wyniesie ok. 49 300,00 zł. Zakłada się pokrycie niniejszego niedoboru z oszczędności w wydatkach ZDMiKP
związanych z windykacją nałożonychopłat dodatkowychza brak biletu.

Id: CFF9572A-61C0-4761-A22D-4A7F48E23CF2. Podpisany Strona 1




