Gmina Iława. Ulga dla dzieci? Tak, ale tylko z biletem
miesięcznym
data aktualizacji: 2021.10.01

Jeszcze niedawno 2,20 zł, a dzisiaj 4,50 zł kosztuje jednorazowy przejazd dziecka w wieku
szkolnym autobusem komunikacji publicznej z Wikielca do Iławy.
Obecnie stosowna ulga obowiązuje tylko w przypadku zakupu biletu miesięcznego,
dowiedział się portal www.infoilawa.pl.
Dokładnie miesiąc temu, 1 września, dokonały się zmiany w zakresie organizacji autobusowego
transportu publicznego pomiędzy miastem Iława a większością miejscowości w gminie wiejskiej.
Organizatorem tego transportu jest teraz gmina wiejska Iława (wcześniej: miasto Iława), a
operatorem PKS Iława (wcześniej: ZKM Iława).
Zaszły pewne zmiany w zakresie cen biletów, o czym informuje nas Czytelnik.

- Prosiłbym o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z
połączeniami PKS szkolnymi

Radomek/Wikielec/Iława. Wcześniejsze połączenia
były wykonywane przez ZKM, gdzie cena biletu
ulgowego dla dzieci wynosiła 2,20 zł. W tej chwili PKS
żąda 4,50 zł (za przejazd z Wikielca do Iławy) i nie
przestrzega ustawowych zniżek dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym - napisał mężczyzna.
Poprosiliśmy Urząd Gminy o komentarz. Gmina przestrzega ulgi ustawowej, ale aby skorzystać z ulgi
dla dzieci i młodzieży szkolnej, trzeba kupić bilet miesięczny, bilety jednorazowe nie są nią objęte;
tak ustaliła Rada Gminy Iława - wynika z udzielonej nam odpowiedzi. Oto szczegóły w tym zakresie,
które przygotował Andrzej Kozań, kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego i zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy w Iławie:

- W odpowiedzi na pytanie czytelnika dotyczące
stosowania ulg w przewozach świadczonych przez
PKS na linii Radomek-Wikielec-Iława informuję, że
zgodnie z art. 5 poz. 1 ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego z dnia 19 czerwca 1992r.
(Dz.U.02.175.1440 ze zm.) oraz par. 1 poz. 4 w tabeli
uchwały Nr XXX/300/21 Rady Gminy Iława z dnia 30
czerwca 2021 w sprawie ustanowienia uprawnień do
zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym
transportem zbiorowym, którego organizatorem jest
Gmina Iława, dzieci i młodzież w okresie od
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły
podstawowej lub ponadpodstawowej- publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24. roku życia posiadają
uprawnienie do 49% ulgi w komunikacji zwykłej i
przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów
miesięcznych. Cena biletu miesięcznego z ulgą
wynosi na tej trasie 79,05 zł. Gmina przestrzega ulgi
ustawowej.

Jest prawna możliwość, aby - tak, jak to ma miejsce w ZKM - wprowadzić ulgę obejmującą także
przejazdy jednorazowe, ale nad tematem musiałaby się pochylić i przyjąć stosowną uchwałę Rada
Gminy Iława. Wtedy mniej zapłaciłby pasażer, ale więcej trzeba byłoby dołożyć do organizacji tego
transportu z publicznej kasy.
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