
 

Uchwała Nr XXXIV/533/09 
Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 08 październik 2009r. 
 
 

w sprawie: 

 zmiany Cennika  usług przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. 
z o. o. w Dębicy  wprowadzonego uchwałą Nr XXII/348/08 Rady Miejskiej w Dębicy z 
dnia 25 września 2008r. 
 

Na podst. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pózn. 
zm.) art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 
601 z pózn. zm.) oraz art. 40 ust. l i art. 41 ust.1 z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), a takŜe na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy Gminą Miasta Dębica a: Gminą Dębica, Gminą Przecław, Gminą Miasta Mielec, Gminą 
Czarna, Gminą śyraków i Gminą Miasta Pilzno w sprawie wspólnej polityki transportowej dotyczącej 
komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: 
 

§1. 

Wprowadza się następujące zmiany w Cenniku  usług przewozowych Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy  wprowadzonego uchwałą Nr XXII/348/08 
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008r.: 
 

1) ust. II pkt. 2 Tabela 2 otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w MKS Sp. z o. o. w Dębicy — podstawa prawna – 
Uchwała Rady Miejskiej Dębicy 

Uprawnieni Dokument uprawniający 

1.  Osoby, które ukończyły 70 lat Ŝycia Na podstawie dowodu osobistego 

2.  Dzieci do lat 4 Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna 

3.  
śołnierze zasadniczej słuŜby 
wojskowej do stopnia kaprala włącznie Na podstawie ksiąŜeczki wojskowej. 

4.  
Honorowi dawcy krwi - I go stopnia, 
którzy oddali powyŜej 18 l krwi 

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi PCK z 
wpisem o nadaniu I stopnia 

5.  Umundurowani funkcjonariusze 
StraŜy Miejskiej Legitymacja słuŜbowa 



 

6.  

Inwalidzi (w tym niewidomi i 
głuchoniemi) o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, wraz z 
opiekunami. 
 
Niewidomi o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności wraz z opiekunami. 
 
Osoby, które uzyskały orzeczenie 
powiatowego Zespołu ds. orzekania o 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
wraz z opiekunami.   

Legitymacja emeryta-rencisty dokumentująca 
niepełnosprawność 
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 
dokumentująca niepełnosprawność. 
Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność 
wydana przez Starostę. 
Legitymacja wystawiona przez MKS sp. z o. o. w 
Dębicy wraz dowodem osobistym*. 
 
* - legitymacja wystawiana jest na podstawie 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych 
przez uprawnione organy, dla uprawnionych, 
których legitymacje nie zawierają: zdjęcia osoby 
uprawnianej i wpisu o stopniu niepełnosprawności.  

7.  Mieszkańcy miast partnerskich  Dokument wydany w miastach partnerskich  

8.  

Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna 
wraz z opiekunami, z miejsca 
zamieszkania i z powrotem, do 
publicznych szkół i gimnazjów oraz na 
zajęcia rehabilitacyjne. 

Imienny miesięczny bilet wolnej jazdy wystawiony 
dla uprawnionego i jednego opiekuna przez MKS Sp. 
z o. o. w Dębicy — waŜny na trasie: miejsce 
zamieszkania - szkoła -ośrodek rehabilitacji. (Bilet 
wystawiany na podstawie zamówienia wystawionego 
przez Gminę miejsca zamieszkania dziecka) 

Przewóz wózków dziecięcych dla uprawnionych: tab. 2 poz. 2, oraz wózków  inwalidzkich lub 
innych urządzeń technicznych związanych z inwalidztwem dla uprawnionych: tab.1 poz. 2 i tab. 
2 poz. 6 i 8  - nie podlega opłacie i odbywa się w oparciu o bilet  0,00 zł., pobrany u kierowcy z 
drukarki fiskalnej. 

 
 

§2. 
Tekst jednolity Cennika usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. w Dębicy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od publikacji. 

 
 
 

                                                 Przewodniczący 
                                                       Rady Miejskiej w Dębicy 

 
 
 

                                                  Jan Borek 
 


