ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVI.173.16.312 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 roku

II. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów ulgowych (50 % ulga):
Lp.

CENY ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Miasto Ełk 2)
RODZAJ BILETU
Bilet jednorazowy
jednorazowy
Bilet
kupowany
3-przejazdowy
u kierowcy
Bilet 6-cio przejazdowy
Bilet dzienny 6)
Bilet weekendowy 7)
Bilet dekadowy
Bilet miesięczny 8)
a) imienny
b) na okaziciela

Normalny

Ulgowy1)

2,40 zł

Gmina Stare Juchy
Gmina Stare
– Gmina Ełk Juchy – Woszczele
5)
Miasto Ełk

Gmina Ełk
Strefa I 3)

Strefa II 4)

Normalny

Ulgowy 1)

Normalny

Ulgowy 1)

Normalny

Ulgowy 1)

Normalny

Ulgowy 1)

1,20 zł

3,80 zł

1,90 zł

4,60 zł

2,30 zł

6,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

-

-

3,80 zł

1,90 zł

4,60 zł

2,30 zł

6,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

7,20 zł
13,20 zł
7,00 zł
12,00 zł
26,00 zł

3,60 zł
6,60 zł
3,50 zł
6,00 zł
13,00 zł

19,00 zł
40,00 zł

9,50 zł
20,00 zł

23,00 zł
44,00 zł

11,50 zł
22,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

-

-

72,00 zł

36,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

110,00 zł

55,00 zł

140,00 zł

70,00 zł

-

-

98,00 zł

-

110,00 zł

55,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

-

-

-

-

Osoby uprawnione

Dokument poświadczający uprawnienie

1.

Studenci szkół wyższych

Ważna legitymacja studencka

2.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb
społecznych

Legitymacja słuchacza kolegium

3.

Kombatanci i osoby, które prowadziły działalność równorzędną z działalnością kombatancką oraz osoby będące ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej lub zaświadczenie wydane
przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych

4.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w
działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją
emeryta – rencisty

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 874.2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 grudnia 2016 roku i Zarządzenie Nr 1314.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 grudnia 2017r.

UPRAWNIENIA GMINNE DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
I. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych:
Lp.

Osoby uprawnione
Radni Gmin: Miasto Ełk, Ełk i Stare Juchy

Legitymacja radnego

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

3.

Dzieci do lat 7

Oświadczenie rodzica lub opiekuna

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym /ą:

Dokument stwierdzający:

4.

Objaśnienia:
1) ulga w wysokości 50 % biletu normalnego;
2) dla pasażerów podróżujących w granicach strefy miejskiej ograniczonej następującymi przystankami: nr 1 Zakłady Mięsne - pętla, nr 02 ul. Kolonia (RDP), nr 68 Barany, nr 01 i 02 ul.
Letniskowa (Os. Wczasowe), nr 91 ul. 11-go Listopada (działki), nr 02 ul. 11-go Listopada (rondo), nr 107 i 129 Wityny - ogródki, nr 133 i 156 ul. Grajewska, nr 158 ul. Suwalska (Bojar-szlak),
nr 01 i 02 ul. Podmiejska (Transport Mięsny), nr 04 ul. Zamkowa (Zamkowa - kościół) oraz nr 03 ul. Zamkowa (Juranda);
3) Strefa I – obejmująca przejazdy na Osiedle Bocianie Gniazdo, do Żabiego Oczka oraz do miejscowości: Bartosze, Buniaki, Buczki, Chruście le, Chrzanowo, Judziki, Lega, Maleczewo, Mrozy
Wielkie, Nowa Wieś Ełcka - Osiedle, Oracze, Przykopka, Regiel, Regielnica, Sędki, Siedliska, Straduny, Szeligi, Szarejki, Wityny, Woszczele;
4) Strefa II – obejmująca przejazdy do miejscowości: Bajtkowo, Białojany, Chełchy, Chojniak, Guzki, Janisze, Kałęczyny, Karbowskie, Krokocie, Malinówka, Mąki, Miluki, Mołdzie, Mostołty,
Nowa Wieś Ełcka – Gospodarstwo Rolne, Piaski, Pistki, Płociczno, Rostki Bajtkowskie, Rożyńsk, Ruska Wieś, Rymki, Sajzy, Suczki, Talusy, Tracze;
5) tylko teren Gminy Stare Juchy wraz z przystankiem Woszczele (Pętla);
6) bilet dzienny ważny jest na wszystkich liniach, w dniu w którym został skasowany;
7) bilet weekendowy jest ważny po skasowaniu od soboty do niedzieli włącznie lub w dwa dni świąteczne następujące po sobie i obowiązuje na wszystkich liniach;
8) bilet miesięczny ważny jest przez miesiąc na wszystkich liniach, od daty wskazanej przez kupującego, lecz nie wcześniejszej niż dzień zakupu.

Dokument poświadczający uprawnienie

1.
2.

5.

1) znacznym stopniem niepełnosprawności lub

1)

znaczny stopień niepełnosprawności lub

2) całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub

2)

całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub

3) niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub

3)

niezdolność do samodzielnej egzystencji lub

4) I grupą inwalidzką

4)

I grupę inwalidzką

wraz z opiekunem (opiekuna wskazuje osoba niepełnosprawna)

wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej

Osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy (przewodnika wskazuje niewidomy)

Ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej

Dzieci i młodzież szkół specjalnych oraz dotknięte niepełnosprawnością wraz z opiekunem
wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola,
szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo6.

wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającemu dzieciom
i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny – i z powrotem
Opiekunowie dzieci i młodzieży szkół specjalnych oraz dotkniętych niepełnosprawnością

7.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 roku

1. Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola lub ważna legitymacja szkolna lub ważna legitymacja studencka
wraz z jednym z niżej wymienionych dokumentów:
1) legitymacją osoby niepełnosprawnej,
2) orzeczeniem właściwego organu, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy lub o
niepełnosprawności;
2. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących
turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wymagane jest zaświadczenie
(zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio: termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie
rehabilitacyjnym; potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne

po odwiezieniu ich do instytucji, o których mowa

w pkt 6, a powracających bez

Zaświadczenie wydane przez daną instytucję stwierdzające, że jest opiekunem dziecka

dzieci do miejsc zamieszkania lub miejsc pobytu

OPŁATY DODATKOWE ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZAPŁATY NALEŻNOŚCI PRZEWOZOWYCH

8.
9.

§1
Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
 za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu – jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego przewoźnika na terenie danej
Gminy,
 za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – jako 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego
normalnego obowiązującego przewoźnika na terenie danej Gminy,
 za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności:
a)
za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat,
b)
za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez
zachowania tych warunków
– jako 20-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego przewoźnika na terenie danej Gminy.

Żołnierze w czasie pełnienia służby przygotowawczej

Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem

Pracownicy „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku w czasie wykonywania
obowiązków służbowych

10.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych

11.

Funkcjonariusze Policji w ubraniu cywilnym w czasie wykonywania obowiązków

12.

służbowych
Posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawanej
honorowemu dawcy krwi:
1)
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilości innych jej składników, albo
2)
mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilości innych jej składników

13.

Osoby odznaczone medalem „Zasłużony dla Miasta Ełku” oraz posiadający tytuł „Ełczanin
Roku”

1.
2.

3.
4.
5.

§2
W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych
ustalonych w § 1 obniża się o 30 %.
W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kierowca pojazdu lub kontroler biletu pobiera
właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 % opłaty dodatkowej wymienionej w § 1 pkt 1 podlegają
zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu,
uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty
dodatkowej, stosuje się przepis ust. 2 zdanie drugie.
Poprzez udokumentowanie przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu rozumie się przedstawienie aktualnego biletu miesięcznego lub dekadowego wraz z
dowodem potwierdzającym jego nabycie przed przeprowadzeniem kontroli.
Upoważnia się Prezesa „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku do zwolnienia z opłaty dodatkowej w indywidualnych przypadkach, w których uzna, iż
naruszenie przepisów porządkowych nie ma znamion zamierzonego czynu lub zaistniałe okoliczności obiektywnie usprawiedliwiają zdarzenie.

Imienny bilet wolnej jazdy

Bilet wolnej jazdy na okaziciela

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, której wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia
2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” (Dz. U. Nr 180, poz. 1324) wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej

Dokument stwierdzający nadanie tytułu

II. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów ulgowych:
1) z ulgą 50 %
Lp.

Osoby uprawnione

1.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników zawodowych i szkół policealnych publicznych i niepublicznych nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

2.

3.

Emeryci i renciści oraz osoby, które nabyły świadczenia przedemerytalne nie pozostający w stosunku powodującym zawieszenie

Dokument potwierdzający pobieranie świadczeń wraz z dokumentem tożsamości osoby

świadczeń emerytalnych, rentowych lub przedemerytalnych

uprawnionej

Inwalidzi słuchu

Legitymacja Polskiego Związku Głuchych

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilości innych jej
4.

składników, albo
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilości innych jej

Lp.

Osoby uprawnione

Dokument poświadczający uprawnienie

1.

Posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP

Legitymacja poselska lub senatorska

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Książka inwalidy wojennego/ wojskowego

3.

Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej

Dokument inwalidy

4.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

Imienna karta wydawana na dany rok przez „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o. o. w
Ełku wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej

składników

5.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 roku

I. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych:

Ważna legitymacja szkolna

Posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawanej honorowemu dawcy krwi:

§3
Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako
150-krotność ceny biletu jednorazowego, obowiązującego danego przewoźnika.

UPRAWNIENIA USTAWOWE DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO

Dokument poświadczający uprawnienie

z
d
n
i
a
2
8

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o
ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o

6.

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

2) z ulgą 50 % i 60 % ulgi biletu miesięcznego:
Lp.
1.

Osoby uprawnione
Pracownicy i członkowie rodzin pracowników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku z następującą odpłatnością
za bilet miesięczny:
1)
bilet dla osób dorosłych w wysokości 50 % biletu miesięcznego w cenie aktualnej na dany miesiąc,
2)
bilet dla młodzieży szkolnej w wysokości 60 % biletu miesięcznego ulgowego w cenie aktualnej na dany miesiąc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku wchodzi w życie z dniem 4.12.2017r.

Dokument poświadczający uprawnienie

Bilet pracowniczy z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej

