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Poz. 7603
UCHWAŁA NR XXVII/625/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 października 2019 roku

dotycząca zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 712), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z 2018 r. poz. 2244), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które
przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
wprowadza się następującą zmianę:
- w punkcie II w tabeli dodaje się Lp. 8 w brzmieniu:

8.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
II stopnia, posiadający status Karty
Krakowskiej*

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi” wydanej przez
Polski Czerwony Krzyż oraz posiadający status
Karty Krakowskiej

* uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi dotyczą tylko i wyłącznie do biletów okresowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk

