
 

 

UCHWAŁA NR IX/173/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 26 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg  

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 

 o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie  

Gminy Miasto Rzeszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) w zw. z art. 50a ust. 1 oraz art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/247/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg 

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1)¹ otrzymuje brzmienie: 

„1) ¹ uczniowie od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce, o których mowa w ustawie 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 t.j. z późn. zm.), nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie Rzeszowskiej Karty Miejskiej, z zapisanym 

na niej uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych. Podstawą do zapisania na Rzeszowskiej Karcie 

Miejskiej uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są: ważna legitymacja szkolna oraz: 

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, 

opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub 

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym 

w złożonym do urzędu PIT, lub 

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz 

z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – 

w przypadku składania PIT drogą elektroniczną; 

– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta 

Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia;”; 

2) w § 3 ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

„12) bezrobotni mieszkańcy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gmin, z którymi Gmina Miasto Rzeszów 

zawarła porozumienia międzygminne, zameldowani w nich na pobyt stały, zarejestrowani 
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w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 6:00 do 17:00. Podstawą do korzystania z tego uprawnienia są: 

a) zaświadczenie wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, potwierdzające 

status bezrobotnego. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej, ważne jest przez okres 

trzydziestu dni, licząc od dnia następującego po dniu jego wystawienia; 

b) dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego. W przypadku legitymowania się 

dokumentem bez wpisanego adresu zameldowania podróżny ma dodatkowo obowiązek 

legitymować się urzędowym zaświadczeniem  potwierdzającym adres zameldowania, 

przy czym zaświadczenie to jest ważne przez okres jednego roku, licząc od dnia 

następującego po dniu jego wystawienia. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do 

niego dokumentem oraz zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego 

wystawi Rzeszowską Kartę Miejską;”; 

3) w § 4 ust. 1 pkt 1) skreśla się; 

4) w § 4 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) uczniowie nie zamieszkali na terenie miasta Rzeszowa od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole 

lub placówce, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.  

U. z 2018 r. poz. 996 t.j. z późn. zm.) nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia – na 

podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub Rzeszowskiej Karty Miejskiej, z zapisanym na niej 

uprawnieniem do przejazdów ulgowych;”; 

5) w § 4 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) emeryci oraz sędziowie lub prokuratorzy, którzy przeszli w stan spoczynku (z wyłączeniem biletów 

liniowych) – na podstawie stosownych dokumentów. Na wniosek podróżnego wraz z załączonym do 

niego stosownym dokumentem oraz zdjęciem organizator publicznego transportu zbiorowego 

wystawi  Rzeszowską Kartę Miejską”; 

6) w § 4 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) osoby ( z wyłączeniem biletów liniowych): 

a) całkowicie niezdolne do pracy – na podstawie orzeczenia wydanego przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na 

podstawie orzeczenia wydanego przez upoważniony organ. Na wniosek podróżnego 

wraz z załączonym do niego orzeczeniem oraz zdjęciem organizator publicznego 

transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską; 

b) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, zdolne do samodzielnej 

egzystencji (dotyczy służb mundurowych) – na podstawie stosownych dokumentów 

(decyzja wydana przez MSWiA, MSW lub MON – Wojskowe Biuro Emerytalne). Na 

wniosek podróżnego wraz z załączonym do niego orzeczeniem oraz zdjęciem 

organizator publicznego transportu zbiorowego wystawi Rzeszowską Kartę Miejską;”; 

7) w § 4 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu  Szkół Specjalnych 

i na zajęcia terapeutyczne na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę. Podstawą do 

zapisania na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej uprawnienia do przejazdów ulgowych jest wyżej 

wymienione zaświadczenie.”; 

8) w § 4 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 
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„2. Do korzystania z przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym środkami miejskiej 

komunikacji zbiorowej, na podstawie specjalnych biletów okresowych uprawnione są dzieci z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dojeżdżające do szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, w okresie pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia. Dla ustalenia 

uprawnień przyjmuje się, że miesięczny dochód na osobę w rodzinach nie może przekraczać kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930 j.t.). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

ustala uprawnienia do świadczeń, o których mowa powyżej, sporządzając comiesięczne wykazy osób 

uprawnionych, będące podstawą sprzedaży biletów specjalnych.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr IX/173/2019 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 26 marca 2019 

 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg  

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich  

na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

 

 Uchwała niniejsza porządkuje zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym dla osób bezrobotnych tylko w dni robocze zaś ograniczenie godzin ma za 

zadanie pomóc w poszukiwaniu pracy oraz umożliwić dojazd na spotkania z potencjalnymi 

pracodawcami.  

 Dodatkowo wprowadza się górną granicę wieku 21 lat dla uczniów objętych zarówno 

uprawnieniem do bezpłatnych jak i ulgowych przejazdów. 
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