
UCHWAŁA V/30/2015
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób 
niepełnosprawnych, przystosowanym do tego celu samochodem, współfinansowanych przez Gminę Miasta 

Tarnowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.2)), art. 35a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.3)

), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 t.j.) 
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, którzy z powodu 
swojej niepełnosprawności nie mogą korzystać z gminnego transportu zbiorowego, Gmina Miasta Tarnowa 
współfinansuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale, przewozy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, 
świadczone przez uprawnionego przewoźnika na terenie Gminy Miasta Tarnowa, przystosowanym do tego celu 
samochodem, stanowiącym własność przewoźnika.

2. Ustala się określone w Załączniku do niniejszej uchwały zasady korzystania, organizacji, uprawnienia 
i odpłatności przy przejazdach przystosowanym do tego celu samochodem niepełnosprawnych mieszkańców 
Gminy Miasta Tarnowa i ich opiekunów na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 
1243 i 1244., Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 986 i 1456, z 2013 r., poz. 73, 675, 1645, 1646 i 791, z 2014 r., poz. 589, 
877, 1457 i 1198.
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Załącznik do Uchwały Nr V/30/2015

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 22 stycznia 2015 r.

ZASADY KORZYSTANIA, ORGANIZACJI, UPRAWNIEŃ I ODPŁATNOŚCI PRZY PRZEJAZDACH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZYSTOSOWANYM DO TEGO CELU SAMOCHODEM, 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TARNOWA

Rozdział 1.
Organizacja i zasady korzystania z usługi przewozowej

1. Przewozy realizuje przewoźnik, z którym Gmina Miasta Tarnowa zawarła umowę na świadczenie usług 
przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem.

2. Przewozy realizowane są w godz. od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, najkrótszą trasą, w granicach 
administracyjnych Tarnowa, samochodem stanowiącym własność przewoźnika, 9-osobowym (8 pasażerów + 
kierowca), przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wyposażonym w najazd lub windę. 
Przewozy nie będą realizowane w dni świąteczne.

3. Przewoźnik ma prawo do łączenia kursów dla osób zabieranych z miejsc blisko położonych w celu 
maksymalnego wykorzystania przebiegu samochodu.

4. Przewoźnik zobowiązany jest do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) niepełnosprawnego 
pasażera od drzwi domu do pojazdu i odwrotnie.

5. W sytuacji przekraczającej te możliwości, pasażer jest zobowiązany zapewnić sobie dodatkową pomoc 
w osobie opiekuna, który w takim przypadku ma prawo korzystania z usługi przewozu wraz z osobą 
niepełnosprawną.

Rozdział 2.
Osoby uprawnione do korzystania z usługi przewozowej

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z usługi przewozowej są osoby niepełnosprawne, spełniające łącznie 
dwa warunki:

a) osoba niepełnosprawna posiadająca znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, poruszająca się na 
stałe za pomocą przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, balkoniku,

b) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa), wydane na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 r. Nr 139 poz. 1328 z późn. zm.), 
zawierające jeden z poniższych symboli przyczyn niepełnosprawności:

- 05-R – upośledzenie narządu ruchu,

- 10-N – choroby neurologiczne,

lub inne równoważne orzeczenia, wymienione w art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 
721 z późn. zm.), potwierdzające taką dysfunkcję. Dopuszczalne są orzeczenia o niepełnosprawności 
wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2. Zamówienia na przewozy są przyjmowane przez przewoźnika na podstawie telefonicznych zamówień usługi 
przewozu do godz. 7.30 w dniu, w którym przewóz ma być realizowany. Złożenie telefonicznego zamówienia 
nie jest równoznaczne z przyznaniem przewozu w danym dniu.

3. W pierwszej kolejności do korzystania z przejazdów uprawnione są osoby niepełnosprawne poruszające się 
na stałe na wózkach inwalidzkich oraz te, które udają się na rehabilitację leczniczą lub do miejsca pobierania 
świadczeń medycznych. Obowiązuje limit trzech przejazdów tygodniowo dla jednej uprawnionej osoby 
niepełnosprawnej.
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4. W sytuacji, gdy w danym terminie nie ma możliwości realizacji zlecenia, każda zainteresowana osoba 
uprawniona do korzystania z przewozów zostaje wpisana na listę rezerwową. W momencie zwolnienia miejsca 
przewoźnik informuje telefonicznie zainteresowanego pasażera wpisanego na listę rezerwową o możliwości 
przewozu albo ustala inny termin wykonania przewozu.

5. Przewoźnik przy przyjmowaniu zlecenia weryfikuje czy dana osoba spełnia warunki określone w ust. 1 i jest 
uprawniona do korzystania z usługi przewozowej.

Rozdział 3.
Odpłatność za przewozy osób niepełnosprawnych

1. Pasażerowie korzystający z usługi przewozowej osoby niepełnosprawnej wnoszą opłatę jednorazową, 
zgodnie z cennikiem określonym w ust. 6.

2. Opłata za przewóz jest wnoszona bezpośrednio po wykonaniu usługi.

3. Przewoźnik zobowiązany jest do wydania pasażerowi paragonu z kasy fiskalnej, który stanowi dowód 
uiszczenia opłaty przewozowej.

4. Nie pobiera się opłat z tytułu dojazdu do pasażera, oraz za przejazd opiekuna podróżującego z osobą 
niepełnosprawną.

5. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu.

6. Ustala się opłaty za przewozy w wysokości określonej w poniższym cenniku:

a) część jednorazowa opłaty: 2,50 zł,

b) część zmienna opłaty: za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem: 0,50 zł.

7. Opłaty określone w ust. 6 zawierają obowiązujący podatek VAT.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

Powyższe zasady zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Miasta Tarnowa oraz na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4.
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