DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 28 października 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara

Poz. 3654

Data: 2016-10-28 10:31:25

UCHWAŁA NR XXV/128/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w
publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach
administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz.446 i poz.1579), art. 50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. z 2015, poz.1440, poz.1045, poz.1890, poz.1753, poz.1893 i z 2016r. poz.1342)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/90/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie uprawnień
pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora –
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poz. 2531), zmienionej uchwałą nr XII/101/2015 z dnia 29 października 2015r.(
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.3373) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w ust.1
1) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) pasażerowie linii miejskich oraz specjalnych w dniach: 31
października, 1 listopada, 2 listopada”,
2) dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „13) dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”,
3) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) dzieci w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia edukacji w szkole podstawowej, w szkołach publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych”,
4) dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) dawcy komórek, tkanek lub narządów”.
2. w § 2
1) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie o wieku dziecka osoby
opiekującej się nim w czasie podróży”,
2) dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „13) dzieci w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia edukacji w szkole podstawowej, w szkołach publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych – zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne, ważne legitymacje
szkolne, według wzoru określonego odrębnymi przepisami”,
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3) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) dawcy komórek, tkanek lub narządów – legitymacja Dawca
Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Do korzystania z przejazdów ulgowych 50% środkami komunikacji
miejskiej uprawnieni są:
1) Uczniowie szkół dziennych (z wyłączeniem szkół podstawowych), działających na podstawie ustawy o
systemie oświaty z wyjątkiem szkół dla dorosłych, wieczorowych i zaocznych,
2) Dzieci i młodzież nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności, w wieku od
4 do 16 roku życia,
3) Emeryci do 65 roku życia,
4) Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności,
5) Studenci zagranicznych uczelni wyższych do ukończenia 26 roku życia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2016r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta
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