
UCHWAŁA NR XXXI/265/2005 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU 

z dnia 26 stycznia 2005 r. 

w sprawie ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej mieszkańców 
gminy Kamieńsk. 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 . Nr 121, poz. 770, Nr 106, 
poz. 679, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Kamieńsku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedmiotowa uchwała reguluje ulgi w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej 
prowadzonej przez MPK Spółka z o.o. w Radomsku. 

§ 2. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej upoważniają jedynie karty i bilety 
wprowadzone do sprzedaży przez MPK Spółka Sp. z o.o. w Radomsku. 

§ 3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów maja prawo: 
a) dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia, 
b) ociemniali i ich przewodnicy (w tym psy przewodnicy) 
c) osoby, które ukończyły 70 rok życia, 
d) inwalidzi I grupy inwalidzkiej (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz osoba 
wskazana jako ich opiekun, 
e) mieszkańcy gminy Kamieńsk znajdujący są w trudnej sytuacji materialnej wskazani przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
f) honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 5 litrów krwi, 
g) niepełnosprawni uczniowie, których kształcenie i wychowanie wymaga stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy oraz osoba wskazana jako ich opiekun, 
h) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz 
osoba wskazana jako ich opiekun. 

§ 4. Osoby wymienione w § 3 punkt b - h mają prawo do bezpłatnych przejazdów wyłącznie na 
podstawie personifikowanych kart elektronicznych wydawanych przez MPK Spółka z o.o. w 
Radomsku 

§ 5.1. Do korzystania z biletów ulgowych za okazaniem odpowiednich dokumentów mają prawo: 
a) uczniowie szkół, 
b) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci renciści pobierają dodatki 
rodzinne, 
c) dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do ukończenia 7 roku życia. 

2. Bilet ulgowy stanowi 70% wartości biletu. 

§ 6. Dokumentami upoważniającymi do korzystania z ulgowych przejazdów, są odpowiednio: 
legitymacje szkolne, studenckie, aktualne odcinki renty, emerytury lub wydane na ich podstawie 
przez MPK Spółka z o.o. personifikowane karty elektroniczne. 



§ 7. Wykonanie uchwały oraz jej przekazanie do wiadomości mieszkańcom gminy powierza się 
Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 8. Zobowiązuje się Burmistrza Kamieńska do podpisana stosownego porozumienia z MPK 
Spółka z o.o. w Radomsku. 

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XV/149/03 z dnia 29 października 2003 
roku w sprawie ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej mieszkańców 
gminy Kamieńsk. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2005r. 


