
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/600/2016 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w Gminie Tarnowo Podgórne samorządowego programu przyznającego 

uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) i w związku z art. 27 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.) oraz art. 17 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930  

z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne samorządowy program dla rodzin wielodzietnych 

na zasadach określonych w § 2. 

§ 2. 1. Przyznaje się mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne posiadającym „Kartę Dużej Rodziny” 

wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz „Kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo 

Podgórne” prawo do bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do poruszania się w ramach 

aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego  

w Poznaniu na zasadach określonych w ust. 2. 

2. Uprawnionymi do biletów o których mowa w ust. 1 są niebędące w stosunku pracy osoby spełniające 

warunki określone w ust. 1 będące: 

a) Uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych do ukończenia 24 roku 

życia. 

b) Studentami dziennych studiów stacjonarnych do ukończenia 26 roku życia. 

3. Bilety wydawać będzie gminna spółka działająca pod nazwą „Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne 

TPBUS Sp. z o.o.” za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta (POK) ZTM Poznań w swojej siedzibie  

w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Rokietnickiej 23, po okazaniu dokumentów uprawniających do otrzymania 

biletu bezpłatnego wskazanych w ust. 1 oraz aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

4. Bilet wskazany w ust. 3 będzie obowiązywał przez okres trwania roku szkolnego, na obszarze 

wszystkich stref biletowych aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez ZTM 

Poznań. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/80/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2015 roku  

w sprawie wprowadzenia w Gminie Tarnowo Podgórne samorządowego programu przyznającego uprawnienia 

rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.   

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-) Grzegorz Leonhard 
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