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UCHWAŁA NR XXVII/297/2020
RADY MIASTA TARNOBRZEGA
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu,
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 712 z późn. zm.), art. 18 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. l pkt 10 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn.
zm.) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/372/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji
miejskiej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 03 marca 2020 r. poz.1083), wprowadza się
następujące zmiany: w załączniku nr l pkt 2 w tabeli pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Dokumenty uprawniające
do ulgowych przejazdów
7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy
najmniej:a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub
Krwi (odznaka honorowa I stopnia) lub
odpowiadającą tej objętości ilość innych jej
legitymacja: „Honorowego Dawcy Krwi –
składników,b) kobiety – 15 litrów krwi lub
Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z
odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników dokumentem stwierdzającym tożsamość.
w załączniku nr l pkt 2 w tabeli dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
Osoby uprawnione do 100% ulgi
Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów
11. Weterani i weterani poszkodowani
Legitymacja weterana lub legitymacja weterana
poszkodowanego wraz z dokumentem stwierdzającym
tożsamość.
Osoby uprawnione do 100% ulgi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta do sporządzania tekstu jednolitego uchwały
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej, w formie Obwieszczenia, które podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Bogusław Potański
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/297/2020
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 20 maja 2020 r.
UZASADNIENIE
Projekt uchwały obniża wymaganą ilość oddanej krwi do ilości zapisanych w ustawie o publicznej
służbie krwi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) i nadaje uprawnienia do ulgowych przejazdów dla
Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia. Zgodnie z powołaną ustawą o publicznej służbie krwi
art. 6 ust. 5 ustawy :Dawcy krwi:1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi
lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co
najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,- przysługuje tytuł "Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi I stopnia" i złota odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia".
Dotychczas uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej przysługiwały osobom
posiadającym status Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi.
Wg uzyskanych danych, liczba potencjalnych uprawnionych osób na terenie miasta Tarnobrzega wynosi
ok 87. W efekcie wprowadzonych zmian prawo do 100% ulgi uzyska dodatkowo ok. 10 osób. Projekt
uchwały przyznaje również uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej żołnierzom
Wojska Polskiego (weteranom i weteranom poszkodowanym), którzy brali udział w misjach i operacjach
wojskowych poza granicami państwa. Z wnioskiem o rozpatrzenie wprowadzenia takich ulg zwróciło się
CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA. Po raz pierwszy polscy żołnierze
brali udział w misji w Korei w 1953r. W kolejnych latach uczestniczyli w misjach w Indochinach,
Wietnamie i Nigerii. W 1973 roku pod flagą ONZ w misji na Synaju. Od 1996r. Wojsko Polskie zaczęło
służyć w siłach NATO i zostało zaangażowane w operacje w Albanii, Bośni, Hercegowinie i Kosowie.
Najtrudniejsze misje i największe wyzwanie stanowiły misje w Iraku i Afganistanie. W ciągu 60 lat
w misjach w 80 operacjach za granicą było ponad 100 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, 120 z nich
nie wróciło, z czego 22 zginęło w Iraku, a 44 w Afganistanie, około 800 zostało rannych. W Polsce wiele
miast takich jak Wrocław, Legnica, Sochaczew, Inowrocław, Żagań i inne wprowadziło różne rozwiązania
w zakresie przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską, aby uhonorować tą niewielką grupę
społeczną, która poświeciła się dla wspólnego bezpieczeństwa daleko od naszych granic. Wprowadzenie
ulgi będzie niewątpliwie oddaniem szacunku weteranom za trud ich służby oraz narażanie życia i zdrowia.
Liczba uprawnionych z tego tytułu na terenie Tarnobrzega nie przekracza 10 osób, co powoduje, że skutki
ekonomiczne będą znikome.

