UCHWAŁA NR X.193.2019
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych z dnia 30 kwietnia
2019 r. w sprawie zniesienia na terenie Zielonej Góry odpłatności za usługi przewozowe środkami
lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej
w stopniu umiarkowanym - Rada Miasta Zielona Góra rozpatruje petycję negatywnie.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji jest zawarte w załączniku do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maciej Urbaniak

załącznik do uchwały nr X.193.2019
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE
Petycja zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Do Rady Miasta Zielona Góra w dniu 30 kwietnia 2019 r. wpłynęła petycja Stowarzyszenia Polski
Instytut Praw Głuchych z siedzibą w Warszawie w sprawie zniesienia odpłatności za usługi
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji
osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Zielonej
Górze.
Rada Miasta Zielona Góra, podzielając stanowiska Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia
2019 r. i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie proponowanych
rozwiązań, rozpatrzyła petycję negatywnie z przyczyn wymienionych poniżej:
Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów
ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład
Komunikacji w Zielonej Górze, pasażerowie, spełniający przesłanki określone jej przepisami, mają
prawo do korzystania z usług MZK Zielona Góra bezpłatnie bądź kupują bilet ulgowy.
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują m. in.:


dzieciom do lat 7 oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do końca roku
szkolnego, w którym uczeń kończy 20 roku życia. Przy czym, jeśli dzieci i młodzież, o których
mowa wyżej, mają orzeczoną niepełnosprawność - bez znaczenia w jakim stopniu i o jakim
symbolu - także ich opiekun uprawniony jest do bezpłatnych przejazdów z dzieckiem/uczniem
bądź bez niego, z miejsca zamieszkania do placówki opieki lub szkoły i z powrotem;



osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, a także ich opiekunowie, w czasie podróży;



osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze
zatrudnienie, pobierające rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunowie
tych osób, w czasie podróży;



osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze
zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunowie tych osób w czasie podróży;



osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 04-O oraz ich
przewodnikom.
Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują m. in.:



osobom do 70 roku życia, pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w
ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych;



osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu
niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach
emerytalno-rentowych.

W obecnym stanie prawnym osoba o niepełnosprawności o symbolu 03-L, spełniająca dodatkowo
przesłanki wymienione powyżej, ma prawo korzystać z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Zielonej Górze bezpłatnie lub może kupować bilety ulgowe. W tej sytuacji rozpatrzenie petycji w
sposób pozytywny wydaje się nieuzasadnione. Żądanie wynikające z petycji, dotyczy uwzględnienia
osób głuchych do przyznania im uprawnień takich, jakie posiadają osoby ociemniałe. W takim
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przypadku konieczna jest zmiana zapisów w cytowanej wyżej uchwale nr LXIX.987.2018 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone
przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Ponadto wprowadzenie bezpłatnych biletów dla
kolejnej grupy uprawnionych spowoduje zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży biletów w Miejskim
Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze, a co za tym idzie konieczne będzie zwiększenie dotacji dla
Zakładu. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze posiada informację od Miejskiego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze o liczbie wydanych orzeczeń
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03L i liczba
ta od 2016 roku wynosi 451 osób i dot. tylko mieszkańców Zielonej Góry. Biorąc pod uwagę
dyscyplinę budżetową, Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Miejski Zakład Komunikacji nie są
przygotowani do podjęcie takiej decyzji w trakcie roku budżetowego.
W ICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak
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