ZARZĄDZENIE NR 305/2017/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej
karcie zbliżeniowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z §12a uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1148,
4220, z 2017 r. poz. 1472) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się tryb kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej, określony w instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów koduje się na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej na
podstawie wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, po okazaniu przez
wnioskodawcę do wglądu dokumentów potwierdzających stałe uprawnienie wnioskodawcy do bezpłatnych
przejazdów środkami lokalnej komunikacji autobusowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 29/2017/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej.
§ 4. Wykonanie
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 305/2017/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Instrukcja dotycząca trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej
karcie zbliżeniowej
§ 1. 1. Wnioski o zakodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej, zwanej dalej MIGAWKĄ, mogą składać osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnych
przejazdów, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za
usługi lokalnej komunikacji autobusowej.
2. Przez osoby, o których mowa w ust. 1 rozumie się następujące grupy uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów, spełniające przynajmniej jedno z poniższych uprawnień:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi – wyłącznie na podstawie legitymacji potwierdzających uprawnienie
ważnych bezterminowo;
2) osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności – wyłącznie na podstawie orzeczenia lub
legitymacji potwierdzających uprawnienie ważnych bezterminowo;
3) niewidomi i ociemniali – wyłącznie na podstawie legitymacji bądź orzeczeń potwierdzających
uprawnienie ważnych bezterminowo;
4) kombatanci i wdowy po kombatantach;
5) honorowi dawcy krwi, którzy oddali ponad 20 litrów krwi;
6) osoby po ukończeniu 72. roku życia.
§ 2. 1. Wzór wniosku o zakodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Na miejsce składania wniosków wyznacza się Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego Sp. z o.o. (ul. Narutowicza 9), zwane dalej BOK MZK, na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych zawartej w dniu 17 lutego 2015 r., z późn. zm.
3. Podczas składania wniosku, pasażer okazuje do wglądu Pracownikowi BOK MZK oryginały
dokumentów, potwierdzających stałe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.
4. Pracownik BOK MZK dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentów i w przypadku braku
jakichkolwiek zastrzeżeń koduje na MIGAWCE uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.
5. Wnioskodawca, który nie posiada MIGAWKI, składa wniosek o jej wydanie. Procedura, związana
z personalizacją MIGAWKI odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w Załączniku do Zarządzenia
Nr 172/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych
warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach przy
zastosowaniu MIGAWKI.
6. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, o których mowa w §1 koduje się na MIGAWCE na okres 25
lat.
7. Wnioski, po ich zrealizowaniu, BOK MZK przekazuje do Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Wnioski podlegają archiwizacji przez okres 5 lat.
§ 3. 1. Z procedury składania wniosków o zakodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na
MIGAWCE wyłączeni są uczniowie uprawnieni do bezpłatnych przejazdów na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z Porozumieniem międzygminnym z dnia 23 stycznia
2013 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, zawartym pomiędzy Gminą Miejską Pabianice –
Miastem Pabianice a Gminą Ksawerów.
2. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wyłącznie na linii
autobusowej nr 264 i kodowane jest na okres do końca drugiego semestru bieżącego roku szkolnego.
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3. Kodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów, o których mowa w ust. 1 odbywa się wyłącznie
w BOK MZK na podstawie listy osób uprawnionych, sporządzonej i zatwierdzonej przez Gminę Ksawerów.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 305/2017/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Wzór wniosku o zakodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE
Pabianice, dnia ….......................................... r.
…............................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

…............................................................
Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

Wniosek o zakodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE
Na podstawie §12a uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w
sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej, niniejszym wnioskuję o zakodowanie uprawnień do
bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej.
Oświadczam, że posiadam stałe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, wynikające z uchwały Nr
XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej
komunikacji autobusowej (z późn. zm.). Potwierdzeniem w/w uprawnienia są n/w dokumenty, które okazuję
do wglądu: ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane podane w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, ich
prawidłowość potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…............................................................
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Pabianicach
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w
celu zakodowania na Migawce uprawnień do bezpłatnych przejazdów.

…............................................................
Podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych wynikających z niniejszego wniosku jest Urząd Miejski w
Pabianicach z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, reprezentowany przez Prezydenta Miasta
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Pabianic;
2. przetwarzanie danych osobowych w zakresie zbierania wniosków o zakodowanie na Migawce uprawnień do
bezpłatnych przejazdów powierzono Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Pabianicach, na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 17 lutego 2015 r. z późn. zm.;
3. dane osobowe zbierane są w celu weryfikacji możliwości zakodowania uprawnień do bezpłatnych
przejazdów na MIGAWCE zgodnie z uchwałą Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca
2012 r.;
4. posiada Pan/Pani prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania;
5. podanie danych i złożenie wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zakodowania uprawnień do
bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE (przy czym kodowanie uprawnień do przejazdów bezpłatnych ma
charakter fakultatywny).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA MZK PABIANICE SP. Z O.O.:

Wniosek wpłynął do BOK MZK dnia: …..........................................................
Na podstawie złożonych dokumentów, zakodowano / nie zakodowano * uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej.
* - niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie:
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów zakodowano dnia: …......................................

Nr karty z zakodowanym uprawnieniem: …...................................................

…............................................................
Podpis Pracownika BOK MZK
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