UCHWAŁA NR XIII/255/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w Bydgoszczy
Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2016, poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W cenniku opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 551, poz. 2006 oraz 2588) definicja „biletu uczniowskiego” oznaczona jako 5)
otrzymuje brzmienie:
„bilet uczniowski - przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy
uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych, na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej (wzór MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2, MEN-I/1 lub ART/100) oraz uczniom
zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych, do
momentu ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, na podstawie
ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN- I/50/2,MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub
ART/102),”.
§ 2. W wykazie uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w Bydgoszczy oraz sposobie dokumentowania tych uprawnień stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr
LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.551,
poz. 2006 oraz 2588) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych do momentu ukończenia
szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, którym decyzją Prezydenta Miasta
Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Bydgoszczy
- na podstawie ważnej legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej (wzór
MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2, MEN-I/1 lub ART/100) lub ponadpodstawowej (wzór
MEN-I/50a/2, MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub ART/102) oraz spersonalizowanej
Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM) z uprawnieniem do ulgi, które zakodowane będzie
w wyznaczonych punktach obsługi pasażerów ZDMiKP w godzinach pracy ZDMiKP,
po przedłożeniu ważnej legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub
ponadpodstawowej
i dokumentu
decyzji
o przyznaniu
stypendium
Uprawnienie zostanie zakodowane na następujący okres:
- od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 października kolejnego roku
kalendarzowego dla osób zgłaszających się do ZDMiKP przed 1 września danego roku
kalendarzowego,
- od momentu zgłoszenia do ZDMiKP do 31 października kolejnego
kalendarzowego dla osób zgłaszających się od 1 września danego
kalendarzowego,”;

roku
roku

2) ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
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„20) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych do momentu ukończenia
szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, będący wychowankami Bydgoskiego
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- na podstawie ważnej legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej (wzór MEN-I/50/2,
MEN-I/50a/2, MEN-I/1 lub ART/100) lub ponadpodstawowej (wzór MEN-I/50a/2,
MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub ART/102) oraz spersonalizowanej Bydgoskiej Karty
Miejskiej (BKM) z uprawnieniem do ulgi, które zakodowane będzie w wyznaczonych
punktach obsługi pasażerów ZDMiKP w godzinach pracy ZDMiKP, po przedłożeniu
ważnej legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz po
wcześniejszym przedłożeniu przez Dyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, bądź osoby przez niego upoważnionej, wykazu osób
uprawnionych
Uprawnienie zostanie zakodowane na następujący okres:
- od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 października kolejnego roku
kalendarzowego dla osób zgłaszających się do ZDMiKP przed 1 września danego roku
kalendarzowego,
- od momentu zgłoszenia do ZDMiKP do 31 października kolejnego
kalendarzowego dla osób zgłaszających się od 1 września danego
kalendarzowego,”.

roku
roku

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Matowska
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Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia
2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w Bydgoszczy, w części dotyczącej cennika opłat oraz określenia uprawnień do ulg w opłatach i sposobu
dokumentowania tych uprawnień.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminie na podstawie
upoważnień ustawowych, przysługuje uprawnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego,
obowiązujących na terenie gminy.
W ramach tego, zgodnie ze wskazanym art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, właściwa rada gminy może ustalać opłaty za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym, w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach
pasażerskich.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie są wymagane.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego cennika
opłat oraz zmiany z zakresu uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w Bydgoszczy:
1) w cenniku rozszerza się grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów uczniowskich, o uczniów
szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Bydgoszczy, do momentu ukończenia szkoły, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia,
2) wprowadza się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, do
momentu ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, którym zostało przyznane,
decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy, stypendium szkolne, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Bydgoszczy,
3) wprowadza się uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, do
momentu ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, będących wychowankami
Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
5. Ocena skutków regulacji:
Szacuje się, że wprowadzenie proponowanych zmian w zakresie cennika i wykazu uprawnień do ulg
w opłatach za usługi przewozowe będzie skutkowało w 2019 roku nieuzyskaniem dochodów ze sprzedaży
biletów w kwocie ok. 775 000,00 zł.
Obliczenia dokonano na podstawie obecnych wpływów ze sprzedaży biletów okresowych zakupionych
dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
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