
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/685/2017 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Nr LV/559/2013 z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia zwolnień  i ulg w opłatach za przejazdy w gminnych przewozach pasażerskich 

w Gminie Tarnowo Podgórne 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 

jedn . Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) w związku z art. 50 a , ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.  Dz.U. z 2016 r poz. 1867 z póź. zm. )  Rada Gminy 

Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LV/559/2013 z dnia 26 marca 

2013 r. w sprawie  ustanowienia  zwolnień  i ulg w  opłatach  za  przejazdy w gminnych przewozach 

pasażerskich w Gminie Tarnowo Podgórne,  stanowiący wykaz zwolnień i ulg w komunikacji autobusowej na 

terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Wykaz zwolnień i ulg w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały, stanowiący jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-) Grzegorz Leonhard 
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Załącznik 

 do Uchwały Nr XLIII/685/2017 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

ZWOLNIENIA I ULGI W KOMUNIAKCJI AUTOBUSOWEJ NA TERENIE GMINY TARNOWO 

PODGÓRNE 

1. UPRAWNIENA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH POSIADAJĄ 

1.1.Posłowie, senatorowie - na podstawie legitymacji. 

1.2.Dzieci do lat 5, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, pozwalającego stwierdzić 

wiek dziecka. 

1.3.Osoby  niepełnosprawne  (w  tym  dzieci  i młodzież)  wraz  z opiekunem  lub przewodnikiem, 

posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) , 

a także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (dawna li grupa inwalidztwa) wydane przez ZUS, 

KRUS lub dokument wydany przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i wraz z dowodem 

tożsamości, 

b) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości, albo 

legitymacja z wpisem „znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności , wydane przez Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności , 

c) osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu 

zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez właściwe organy. 

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub  legitymację w przypadku  dzieci do 16 roku życia, wydane przez 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

e) legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne posiadające numer legitymacji MENSiS-11/182 /2 

albo MEN-11/ 182/2, 

f) legitymację  wydaną  przez  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z Upośledzeniem Umysłowym, 

z wpisem „całkowicie niezdolny do  pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna  I grupa inwalidztwa), 

g) legitymację   wydaną przez   Polski   Związek Niewidomych z wpisem: „znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności", lub  „całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa 

inwalidztwa)”, lub „całkowicie niezdolny do pracy (dawna II grupa inwalidztwa)", 

h) legitymację wydaną przez Polski Związek Głuchych z wpisem: „znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności ", lub „całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa 

inwalidztwa)", lub „całkowicie niezdolny do pracy (dawna II grupa inwalidztwa)". 

1.4.Inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi , na podstawie ważnej legitymacji wraz z dowodem 

osobistym, a także przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy 

inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, 

na podstawie zaświadczenia o konieczności opieki. 

1.5.Pracownicy Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Spółka z o. o. oraz ich niepracujący 

współmałżonkowie oraz uczące się dzieci do ukończenia 26 roku życia , na podstawie legitymacji 

pracowniczej. 

1.6.Umundurowani funkcjonariusze policji, służby celnej, żołnierze żandarmerii wojskowej oraz 

umundurowani funkcjonariusze Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w czasie pełnienia służby na 

podstawie legitymacji. 

1.7.Osoby , które kończą w danym roku 70 rok życia i starsze, na podstawie dowodu tożsamości. 
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1.8.Posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji 

wydanej przez  Zarząd  Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją  Zasłużonego  

Honorowego  Dawcy Krwi PCK. 

1.9.Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na podstawie 

identyfikatorów wydanych przez organizatora. 

2. UPRAWNIENA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 50% BILETY JEDNORAZOWE 

2.1.Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub  świadczenie przedemerytalne na podstawie  

legitymacji wraz z dowodem tożsamości. 

2.2.Kombatanci na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

2.3.Uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , dla których organem 

prowadzącym nie jest gmina Tarnowo Podgórne - do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej 

legitymacji szkolnej. 

2.4.Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych na podstawie ważnej legitymacji 

studenckich. 

3. UPRAWNIENA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 51% BILETY MIESIĘCZNE 

3.1.Studenci  wszystkich  rodzajów  studiów  do  ukończenia  26 roku  życia  na podstawie ważnej 

legitymacji studenckiej . 

3.2.Studenci studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia na podstawie ważnej legitymacji 

studenckiej. 

4. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH MIESIĘCZNE 50% BILETY 

MIESIĘCZNE 

4.1.Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie 

legitymacji wraz z dowodem tożsamości. 

5. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 49% BILETY MIESIĘCZNE 

5.1.Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - do ukończenia 24 roku życia 

- na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 

6. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 37% BILETY MIESIĘCZNE 

6.1.Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - na podstawie 

zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny. 

6.2.Nauczyciele akademiccy - na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu  na dany rok szkolny. 

7. ULGI I UPRAWNIENIA USTANOWIONE PRZEZ MIASTO POZNAŃ 

7.1.Wyraża się zgodę na honorowanie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne uprawnień do zwolnień i ulg 

ustanowionych przez Miasto Poznań, które określone zostały szczegółowo przez Radę Miasta Poznania 

w drodze podjętych uchwał. Niniejsza zgoda dotyczy tylko biletów okresowych (strefowych). 
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