UCHWAŁA NR XXVII/257/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób
niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)
oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek
Prezydenta Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Podejmując działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności osób
z terenu Miasta Nowego Sącza w zakresie barier transportowych, w celu zaspokojenia potrzeb
niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Nowego Sącza, którzy nie są w stanie korzystać
z komunikacji miejskiej, dążąc do ułatwienia im przemieszczania się organizuje się usługi
przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 2. Zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta
Nowego Sącza, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik
do UCHWAŁY NR XXVII/257/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA NOWEGO SĄCZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Podejmując działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności osób
z terenu Miasta Nowego Sącza w zakresie barier transportowych i dążąc do ułatwienia
im przemieszczanie się określa się zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób
niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza.
§ 2. Ilekroć w treści Zasad jest mowa o:
1. Zasady - rozumie się przez to „Zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób
niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza”,
2. Osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to osobę posiadającą ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz osobę do 16 roku
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, szczegółowo określone w § 3 ust. 5 i 6
niniejszych Zasad,
3. Przewoźniku - rozumie się przez to wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, z którym Miasto Nowy Sącz zawarło umowę
na świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych,
4. Pasażerze - rozumie się przez to osobę niepełnosprawną,
5. Opiekunie - rozumie się przez to opiekuna osoby niepełnosprawnej,
6. Mieszkańcu - rozumie się przez to osobę zamieszkałą na terenie Miasta Nowego
Sącza,
7. Zgłoszeniu - rozumie się przez to zamówienie usługi przewozu osób
niepełnosprawnych dokonane u przewoźnika telefonicznie, drogą elektroniczną bądź
na piśmie,
8. Przewozie - rozumie się przez to usługę przewozu osób niepełnosprawnych,
9. Cenniku Opłat - rozumie się przez to obowiązujący cennik opłat za przewóz osób
niepełnosprawnych stanowiący załącznik do niniejszych Zasad,
10. Pojeździe - rozumie się przez to pojazd przeznaczony do przewozu osób
niepełnosprawnych,
11. Łączeniu kursów - rozumie się przez to przewóz dwóch lub więcej osób
niepełnosprawnych na ustalonej trasie,
12. Kursie - rozumie się przez to przejazd z miejsca podstawienia pojazdu do miejsca
docelowego wyznaczonego przez pasażera bądź jego opiekuna.

Rozdział II
Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych
§ 3. 1. Do korzystania z przewozów uprawnieni są niepełnosprawni mieszkańcy Miasta
Nowego Sącza.
2. Przewozy na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są w granicach
administracyjnych Miasta Nowego Sącza.
3. Przewozy osób niepełnosprawnych realizuje przewoźnik, z którym Miasto Nowy
Sącz zawarło umowę na świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Przewozy osób niepełnosprawnych świadczone są najkrótszą trasą. Przewoźnik ma
prawo do łączenia kursów w celu maksymalnego wykorzystania przebiegu środka transportu.
5. W pierwszej kolejności do korzystania z przewozu uprawnione są osoby
niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych) poruszające się na wózkach inwalidzkich i aktywne zawodowo.
6. W dalszej kolejności do korzystania z przewozu uprawnione są:
1) osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz osoby do 16 roku życia
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ze wskazaniem kodu 05-R
- upośledzenie narządu ruchu lub 10-N - choroby neurologiczne, poruszające
się na wózkach inwalidzkich,
2) osoby niewidome i ociemniałe, legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
3) osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się,
poruszające się przy pomocy kul łokciowych lub balkonika, i które niezdolne
są do korzystania ze środków transportu zbiorowego.
7. Przewozy realizowane są od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach
od 7.00 do 18.00.
8. Przewozy mogą być realizowane w systemie abonamentowym po wcześniejszym
wykupieniu takiego abonamentu u przewoźnika.
9. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za przewóz osób niepełnoprawnych
zostały określone w Cenniku Opłat za przewóz osób niepełnosprawnych stanowiącym
załącznik do niniejszych Zasad.
Rozdział III
Uprawnienia i obowiązki pasażera
§ 4. 1. Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub telefonicznie, w dni powszednie w godzinach:
od 7:00 do 18:00. W zgłoszeniu należy podać:
- dane osobowe osoby zgłaszającej oraz pasażera, adres zamieszkania, numer telefonu;
- datę i godzinę wykonania przewozu;
- miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe, ewentualnie trasę przejazdu.
2. Po przyjeździe przewoźnika do miejsca odbioru osoby niepełnosprawnej, pasażer
winien okazać dokument uprawniający do korzystania z transportu (legitymacja osoby
niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości).

3. W każdym przypadku o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby
aktywne zawodowo mają pierwszeństwo przejazdu do i z miejsca pracy - pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia odpowiedniego abonamentu u przewoźnika.
4. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony
przewoźnika, tj. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się
z budynku do pojazdu i z pojazdu do budynku (miejsca docelowego). W sytuacji
przekraczającej te możliwości, osoba niepełnosprawna jest zobowiązana zapewnić sobie
dodatkową pomoc ze strony opiekuna w celu zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu; w takim
wypadku opiekun nie ponosi opłaty.
5. Osoba niepełnosprawna, z którą nie można nawiązać bezpośredniego kontaktu, może
korzystać z usługi tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna; w takim wypadku opiekun
nie ponosi opłaty.
6. Pasażer ma prawo do przewozu jednego bagażu bez dodatkowej opłaty, jeżeli wymiary
bagażu nie przekraczają 20x40x60 cm. Bagaż większy, ale mieszczący się w pojeździe bez
utrudniania korzystania z niego przez innych pasażerów i bez zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu, może być przewieziony za dodatkową opłatą przewidzianą w Cenniku Opłat.
Narzędzia i przyrządy rehabilitacyjne nie podlegają opłacie.
7. Pasażer korzystający z usługi wnosi opłatę jednorazową bezpośrednio po wykonaniu
przewozu lub opłatę miesięczną według obowiązującego Cennika Opłat.
8. Osoba zgłaszająca przewóz, a rezygnująca z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce
wskazane w zgłoszeniu, ponosi koszt zgodnie ze stawką przewidzianą w Cenniku Opłat.
9. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom przewoźnika w zakresie
bezpieczeństwa przewozu.
Rozdział IV
Uprawnienia i obowiązki przewoźnika
§ 5. Do obowiązków przewoźnika należy:
1. utrzymanie gotowości przewozowej pojazdów,
2. przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie usług przewozu i wpisywanie ich do
rejestru; rejestr obejmuje dane osobowe pasażera, jego adres, trasę i termin przewozu
oraz rodzaj dokumentu potwierdzający niepełnosprawność,
3. potwierdzanie uprawnień pasażera na podstawie dokumentu tożsamości oraz
dokumentów wskazanych w § 3 ust. 5, ust. 6 pkt 1) i 2) niniejszych Zasad;
w przypadku osób wymienionych § 3 ust. 6 pkt 3) potwierdzenia dokonuje się na
podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego lub karty
informacyjnej ze szpitala,
4. informowanie pasażerów o wszelkich zmianach, w tym o zmianie terminu wykonania
usługi i trasie przejazdu,
5. pobieranie opłat za przewóz osób wg. obowiązującego Cennika Opłat. Przewoźnik
potwierdza wniesienie opłaty poprzez wydanie dokumentu potwierdzającego
wykonanie usługi,
6. udzielanie bezpłatnej pomocy osobie niepełnosprawnej przy wsiadaniu i wysiadaniu
z pojazdu oraz przemieszczaniu się z budynku do pojazdu i z pojazdu do budynku
(miejsca docelowego).

§ 6. Do uprawnień przewoźnika należy:
1. prawo do łączenia kursów w celu maksymalnego wykorzystania przebiegu środka
transportu,
2. prawo do odmowy wykonania zamówionego przewozu w razie:
a. niemożliwości zakotwiczenia wózka inwalidzkiego,
b. przewożenia przez pasażera bagażu zagrażającego bezpieczeństwu innych
pasażerów, bądź przewoźnikowi,
c. zalegania z płatnościami za wcześniej zamówione i zrealizowane kursy,
d. widocznego stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych,
e. agresywnego zachowania pasażera,
3. prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na wykonanie usługi na określony dzień
i godzinę, jeżeli przewóz wykraczać będzie poza zdolność przewozową, powiązaną
z wcześniej złożonymi zgłoszeniami. W takiej sytuacji przewoźnik powinien
zaproponować inny termin realizacji przewozu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
Niniejsze Zasady zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza oraz na
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik do Zasad organizacji i funkcjonowania
przewozu osób niepełnosprawnych
w Mieście Nowy Sącz

CENNIK OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rodzaj opłaty (w jedną stronę):
Opłata początkowa/pierwszy kilometr
Strefa miejska za 1 km
Opłata za postój do 30 minut
Opłata za każde kolejne 30 minut

Opłata jednorazowa
2,00 zł
1,00 zł
6,00 zł
6,00 zł

Opłata abonamentowa (dowóz i powrót w granicach miasta):
Abonament miesięczny przejazdy 2 dni w tygodniu
Abonament miesięczny przejazdy 3 dni w tygodniu
Abonament miesięczny przejazdy 4 dni w tygodniu
Abonament miesięczny przejazdy 5 dni w tygodniu
Opłata za bagaż powyżej 20x40x60 cm
Opłata za jeden bagaż
Opłata za każdy kolejny bagaż

Opłata miesięczna
112,00 zł
168,00 zł
224,00 zł
280,00 zł
Opłata jednorazowa
2,00 zł
1,00 zł

Inne opłaty
Opłata za rezygnację z przewozu po przybyciu pojazdu na
miejsce

10,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

