
UCHWAŁA NR X/139/19
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem 

zbiorowym w Olsztynie

Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, poz. 2435, z 2019 r. poz. 730) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uprawnieniach do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem 
zbiorowym w Olsztynie stanowiących załącznik do Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 
06 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym 
transportem zbiorowym w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1)  w tabeli po ppkt 30 dodaje się ppkt 31 o treści:

31

Dzieci (od ukończenia 4 roku życia) 
i młodzież uczęszczająca do szkół 
podstawowych na terenie Olsztyna, 
których rodzice lub opiekunowie  prawni 
zamieszkują na terenie Olsztyna 
i rozliczają się z podatku  dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Olsztynie.

Olsztyńska Karta Miejska wydana na  podstawie
Legitymacji szkolnej (wzór Dz.U. z 2018 r. poz. 939) lub 
dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (w przypadku 
dzieci nie uczących się) oraz
a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego 
opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Olsztynie
lub
b) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
w Olsztynie potwierdzającego fakt rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych
lub
c) Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z Urzędu 
Skarbowego w Olsztynie wraz z pierwszą stroną zeznania 
podatkowego (w przypadku składania PIT drogą 
elektroniczną),
- za poprzedni rok kalendarzowy, złożone przez rodzica/ów 
lub opiekuna/ów prawnych dziecka.

2) w § 1 ust. 1 pkt 2) w tabeli  ppkt 7 otrzymuje  brzmienie:

7

Dzieci (od ukończenia 4 roku życia) oraz 
uczniowie szkół podstawowych 
nie wymienieni w wykazie uprawnionych 
do przejazdów bezpłatnych oraz szkół 
ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych do dnia 
ukończenia 24 roku życia.

Legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2018 r. poz. 939)
lub
Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. 
legitymacji.

3) w § 1 ust. 1 pkt 2) w tabeli skreśla się ppkt 16.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą  obowiązującą od 01.09.2019 r.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Robert Szewczyk
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