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Poz. 993
UCHWAŁA NR XXXIII/370/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe,
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu
zbiorowego, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.1)), art. 46 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.2)) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W tabeli I Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/199/20 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe,
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego,
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu
rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 809), wiersz 11 otrzymuje
brzmienie:
11.

Honorowi Dawcy Krwi.

Dokument tożsamości oraz legitymacja stwierdzająca nadanie:
1) odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” lub
2) odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” lub
3) odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski

1)
2)

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 2400.

