
UCHWAŁA NR VI/12/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/20/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie cen urzędowych za 
usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

Na podstawie art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.). Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVI/20/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie 
cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, który 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 lutego 2019 r.

Poz. 952



Załącznik do uchwały Nr VI/12/2019

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 20 lutego 2019 r.

Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób dokumentowania uprawnień /ulga gminna/

Lp. Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/

1. Niepełnosprawni z orzeczonym o znacznym stopniu 
niepełnosprawności
oraz opiekun niepełnosprawnego podróżującym 
w bezpośrednim sąsiedztwie

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydanej 
przez Zespół ds. Orzekania
o stopniu niepełnosprawności i osoba 
pełnoletnia wskazana podczas przejazdu

2. Niewidomi i ich przewodnicy Legitymacja wydana przez Polski Związek
Niewidomych i osoba wskazana podczas 
przejazdu

3. Dzieci do 4 lat Ustne oświadczenie opiekuna
4. Osoby, które ukończyły 75 rok życia, tylko na terenie 

miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokument stwierdzający wiek i tożsamość
pasażera

5. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży 
Miejskiej

---------------

6. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali ilość litrów krwi 
określoną w obowiązujących przepisach

Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym

7. Osoby o potwierdzonym statusie działacza 
opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej 
z powodów politycznych

Legitymacja działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych 
wydana przez 
Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych
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