
 

 

UCHWAŁA NR XXII/505/16 

RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 6 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania 

z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych 

Na podstawie art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2015 poz. 1440, Dz.U. z 2016 poz. 1045, poz. 1890, poz. 1753, poz. 1893) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 

2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 573); Rada Miasta 

Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 3 w sprawie wykazu osób uprawnionych do ulgowych przejazdów pojazdami 

lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego do uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób 

uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. poz. 1593) w ust.1 pkt. 1 dodaje się literę j) o następującym 

brzmieniu: 

„j)  osoby posiadające status: „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” na podstawie ważnej legitymacji 

wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem 

potwierdzającym status osoby, jako: „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza 

opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

 

Łukasz Tyszler 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 3818
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