
UCHWAŁA NR XXXII/251/2021 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, 1378, 2020, 2400) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie 
gminy Michałowice, którego organizatorem jest gmina Michałowice: 

1) Bilet jednorazowy: 

a) normalny - 3 zł 

b) ulgowy – 1,5 zł 

2) Bilet miesięczny: 

a) normalny - 60 zł 

b) ulgowy – 30 zł 

2. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie. 

3. Ustala się wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w gminnej 
komunikacji publicznej stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Michałowice 

 
 

Daniel Gajoch 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/251/2021 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w gminnej komunikacji 
publicznej której organizatorem jest Gmina Michałowice. 

  

I.  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych: 

 
 
Lp. Osoby uprawnione Dokument poświadczający uprawnienie 

 1. Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, 
w którym kończą 7 rok życia 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument 
urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) 
umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka 

2. 
Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Michałowice lub gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca 

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły 
podstawowej zlokalizowanej w gminie Michałowice 
lub gminę Kocmyrzów - Luborzyca 

 3. 

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: 
 znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy 
i samodzielnej egzystencji 
lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji 
lub I grupą inwalidztwa 
wraz z opiekunem towarzyszącym im 
w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, 
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności 
lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności 
do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności 
do samodzielnej egzystencji 
lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa 
z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 
tożsamości osoby uprawnionej 

4. Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie 
wieku i tożsamości osoby uprawnionej 

II.  Uprawnienia do przejazdów ulgowych: 

  

Lp. Osoby uprawnione Dokument poświadczający uprawnienie 

1. 

Dzieci i młodzież od 1 października roku 
kalendarzowego, w którym kończą 7 lat 
do ukończenia 16 roku życia 
(nie dotyczy uczniów szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
gminę Michałowice lub gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca) 

Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia 

2. 

Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,  
ucząca się w szkołach publicznych lub 
niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 
roku życia 

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru 
określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji 
 narodowej lub kultury 
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3. 

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 
lub  całkowitą niezdolnością do pracy 
lub II grupą inwalidzką 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z 
określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy I 
lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa 
z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie tożsamości 
osoby uprawnionej 

4. Emeryci do ukończenia 70 roku życia 

Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub 
prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych 
wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 
tożsamości osoby uprawnionej. 
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