
UCHWAŁA NR CVII/2788/18
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 5 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych

oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy
Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia

w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371, Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 650 i 907), art. 33a oraz 
art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1983) oraz art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 996 i 1000), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych 
w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które 
przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w punkcie I w tabeli pozycja Lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych 
w obszarze objętym integracją międzygminną2, 
w okresie od 1 września do 30 czerwca. 
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie 
dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas 
gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów 
w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 
3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych 
w obszarze objętym integracją międzygminną2, 
w okresie od 1 września do 30 czerwca.

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub 
ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy 
gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole 
utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 
949 i 2203), zlokalizowanej w obszarze objętym integracją 
międzygminną2, wydana według wzoru określonego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”

2) w punkcie II w tabeli pozycja Lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzieci i młodzież od 1 października roku 
kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do 
ukończenia 16 roku życia 
(nie dotyczy uczniów szkół podstawowych 
prowadzonych w obszarze objętym integracją 
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międzygminną2, w okresie od 1 września do 
30 czerwca – uprawnionych do przejazdów 
bezpłatnych; 
nie dotyczy uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz uczniów klas gimnazjalnych dotychczasowych 
gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie 
z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 
949 i 2203) prowadzonych w obszarze objętym 
integracją międzygminną2 w roku szkolnym 
2018/2019, w okresie od 1 września do 30 czerwca – 
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych)

3) w punkcie II pod tabelą dodaje się po przypisie 1 przypis 2, który otrzymuje brzmienie:

„2 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, 
uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych 
gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą 
Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki 
pokrycia kosztów realizacji tego działania.”

4) w punkcie II pod przypisem oznaczonym nr 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Osoby posiadające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, wymienione w punkcie I, w tabeli w poz. Lp. 5a-
6, Lp. 8-11 i Lp. 13-14 mogą, po udokumentowaniu uprawnienia, uzyskać imienny bilet wolnej jazdy, 
zapisany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres zgodny z ważnością 
dokumentów potwierdzających uprawnienie. W przypadkach wymienionych w punkcie I, w tabeli w poz. Lp. 
6, Lp. 8-9 bilet wolnej jazdy zawiera specjalne oznaczenie potwierdzające uprawnienie dla 
opiekuna/przewodnika.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider
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