
  

UCHWAŁA NR XI/153/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl Programu Ulg w publicznym transporcie zbiorowym 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wprowadzić na terenie Gminy Supraśl program pod nazwą Program Ulg w publicznym 

transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/588/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl Programu Ulg w publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. 

Przewodnicząca Rady 

Monika Suszczyńska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 października 2019 r.

Poz. 4705



Załącznik do uchwały Nr XI/153/2019 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 19 września 2019 r. 

Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym 

§ 1. Program Gminy Supraśl pod nazwą Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym skierowany 

jest do tych grup mieszkańców Gminy Supraśl, którzy spełniają warunki określone w § 3. 

§ 2. Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym  będzie obowiązywać w publicznym autobusowym 

transporcie zbiorowym świadczonym na linii Supraśl – Białystok i Białystok – Supraśl przez przewoźnika, 

który posiada zawartą z Gminą Supraśl umowę o świadczenie usług transportowych w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w trybie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

§ 3. Uprawnienia do ulgowych przejazdów autobusowych wynikające z niniejszego programu będą 

przysługiwać następującym mieszkańcom gminy Supraśl: 

1) osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 511 z późniejszymi zmianami), 

2) osobom z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (analogicznie dawna I grupa 

inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe, 

3) osobom z udokumentowaną niepełnosprawnością z przyczyny oznaczonej symbolem 01-U lub 02-P wraz 

ze wskazanym przez nich opiekunem, 

4) honorowym dawcom krwi, którzy oddali: 

a) kobiety – 15 litrów krwi pełnej, 

b) mężczyźni – 18 litrów krwi pełnej lub równowartość w składnikach krwi przeliczanych w następujący 

sposób: 

- osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600 ml = 300 ml krwi pełnej, 

- donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy seperatora komórkowego, 

metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej, 

- donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej 

5) dawcom narządów, 

6) osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim  w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami), 

7) osobom z całkowitą i częściową niezdolnością do pracy (analogicznie – dawna II i III grupa inwalidzka). 

8) osobom dojeżdżającym i powracającym z miejsc pracy znajdujących się w miejscowościach na terenie 

gminy Supraśl  lub poza jej granicami, a także w celach leczniczych w tych miejscowościach. 

§ 4. 1. Ulgi będą przysługiwać w następujących wysokościach: 

1) dla mieszkańców, o których mowa w § 3 pkt 1-5      - 99 % ceny biletu miesięcznego, 

2) dla mieszkańców, o których mowa w § 3 pkt 6-8      - 50 % ceny biletu miesięcznego, 

2. Ulgi przysługujące jednej osobie  z różnych tytułów, o których mowa w § 3 pkt 1- 8 nie sumują się. 

§ 5. Podstawą do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 1, będzie wydawany przez 

Burmistrza Supraśla odpowiedni dokument imienny potwierdzający prawo do korzystania z ulg, zawierający 

imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz zdjęcie. 
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§ 6. Podstawą wydania dokumentów, o których mowa w § 5, będą odpowiednio dane znane Burmistrzowi 

z urzędu, dokumenty stwierdzające fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności, w tym zawierające symbol 

przyczyny niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ, dane pochodzące od instytucji prowadzących 

honorowe krwiodawstwo. Weryfikacja uprawnień do ulgowych przejazdów będzie również następować  

na podstawie innych przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń odnoszących się do okoliczności, 

o których mowa w § 3 pkt 8. 

§ 7. Wydawanie dokumentów, o których mowa w § 5, będzie podlegać odrębnej ewidencji. Każdy 

przypadek zgubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentu musi być zgłoszony do Burmistrza. 

§ 8. Uprawnienia do nieodpłatnych przejazdów dla mieszkańców, którzy ukończyli 70 rok życia,  

na podstawie tzw. Karty Seniora obowiązują nadal na podstawie odrębnej uchwały. 

§ 9. Szczegółowe zasady finansowania przez Gminę ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, regulować 

będzie umowa, o której mowa w § 2. 
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