Uchwała Nr XLVIII/524/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz
zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 9 ust. 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 7
i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97 poz. 1050
z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o publicznej służbie krwi (Dz. U.
z 1997 r., Nr 106 poz. 681) w uzgodnieniu z Gminami, z którymi Miasto Nowy Sącz zawarło
„Porozumienie międzygminne” w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego
w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej, Rada
Miasta Nowego Sącza, na wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r.,
w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego cen
na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.
w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą Nr XXX/345/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
1 czerwca 2004 r., w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
systemu taryfowego cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą nr XXVIII/352/2008
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego cen na usługi wykonywane
środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu,
wprowadza się następującą zmianę:
1. Załącznik Nr 2 „Uprawnienia na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Nowym Sączu
uchwalone przez samorząd lokalny” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr IX/76/2003
z dnia 31 marca 2003 r.
w brzmieniu nadanym Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XLVIII/524/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
Uprawnienia do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Nowy Sączu uchwalone
przez samorząd lokalny
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1. Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie oświadczenia opiekuna.
2. Osoby które ukończyły 75 lat życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego ich
tożsamość i wiek.
3. Ociemniali i niewidomi - na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku
Niewidomych.
4. Przewodnicy osób ociemniałych i niewidomych - na podstawie dokumentu wydanego przez
MPK na wniosek Polskiego Związku Niewidomych.
5. Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz
niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia
niepełnosprawności - na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS, decyzji ZUS,
orzeczenia Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz ich opiekunowie
w przejazdach z miejsca zamieszkania ,pobytu do szkoły, przedszkola, placówki
opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej
i z powrotem - na podstawie ważnej legitymacji wydawanej przez Zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności.
7. Honorowi Dawcy Krwi (w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi) na podstawie dokumentu wydanego przez MPK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających
Honorowych Dawców Krwi lub indywidualnie Honorowych Dawców Krwi nie zrzeszonych
w stowarzyszeniach.
Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów Honorowych Dawców Krwi:
1/ Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są Honorowi Dawcy Krwi, którzy
oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety i co najmniej raz
w roku kalendarzowym po otrzymaniu uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo
oddadzą krew przynajmniej w ilości 450 ml.
2/ W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność dotychczasowe
uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wydane Honorowym Dawcom Krwi przez Spółkę
MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
3/ Stowarzyszenia skupiające członków oddających krew zobowiązane są do przedstawienia
Spółce MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu listy aktywnych krwiodawców w 2008 r., w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach
przedstawiają Spółce MPK Sp. z o.o. w takim samym terminie legitymację Honorowego Dawcy
Krwi potwierdzającą ilość oddanej krwi.
4/ W latach następnych aktualizacja list dokonywana będzie jeden raz w roku przez Spółkę MPK
Sp. z o.o., po przedstawieniu przez Stowarzyszenia skupiające członków oddających krew,
wykazu aktywnych krwiodawców w terminie do 31 grudnia mijającego roku. Weryfikacja
uprawnień osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach odbywa się na tych samych zasadach po
przedstawieniu przez nich Spółce MPK Sp. z o.o. legitymacji i stosownych zaświadczeń
z punktu krwiodawstwa.

5/ Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą
krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz krwiodawców
zameldowanych w Gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł „Porozumienie
międzygminne” w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie
wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej.
6/ Krwiodawcom, którzy osiągnęli wiek uniemożliwiający aktywne oddanie krwi, lub którzy
z przyczyn zdrowotnych nie mogą jej oddawać, a oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni
i 8 litrów krwi kobiety przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów.
7/ Spółka MPK Sp. z o.o. honoruje krwiodawców, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą
oddawać krwi, a oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety na podstawie
zaświadczenia wydanego przez punkt krwiodawstwa.
Do korzystania z ulgi lokalnej uprawnieni są:
1. Dzieci od 4 do 7 lat - na podstawie oświadczenia opiekuna.
2. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
3. Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osób całkowicie niezdolnych do
pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności - na podstawie oświadczenia ustnego - przez wskazanie.
4. Osoby powyżej 60 roku życia, którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką
z ogólnego stanu zdrowia czyli całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności - na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS lub decyzji ZUS,
orzeczenia Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
5. Emeryci - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji polskiego Związku Emerytów
i Rencistów lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne.
Wysokość ulgi lokalnej określa taryfa cen biletów.

