UCHWAŁA NR XXVII/419/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz
zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta
Zakopane.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 i art. 50b
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1440),
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
573), art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe (t.j.Dz.U. z
2015 r., poz. 915), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:
§ 1.
Do uchwały NR XIX/295/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą
Rady Miasta Zakopane nr XXV/382/2016 z dnia 29 wrzesnia 2016r z w sprawie uprawanień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym
transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane, wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 "Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy w komunikacji miejskiej
w Zakopanem". w pkt 2. Do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów – na podstawie
przepisów gminnych ustanawiających obowiązujące ulgi i zwolnienia za przejazdy w komunikacji
miejskiej w Zakopanem uprawnieni są: dodaje się rubrykę z pozycję:
Honorowi Dawcy Krwi, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy Legitymacja
Zasłużonego
Honorowego
z dnia 22 sierpnia 1997 r., o publicznej służbie krwi (Dz. U. Dawcy Krwi, według wzoru określonego
Nr 106, poz. 681 z późn. zm.).
przez właściwego ministra do spraw zdrowia,
wraz z dokumentem potwierdzajacym
toższamosć osoby uprawnionej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małoposlkiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Grzegorz Jóźkiewicz
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