2&A4
Druk nr .................
.
Projekt Klubu Radnych
Kra óJf PJCM:i�,sil<a'ńG1Wf)Y MIASTA
KP.AKOWA
UCHWAŁA NR ..................
RADY MIASTA KRAKOWA
Z DNIA ................. .

wpłynę/o
dnia:

,

SEKRETARIAT

2022 - O o- 2 1

-

altl
J

<
·
Podpis . ... ... �· ·" •··-------- ··· · ····· ···................
f .............
·
. . .:.:.:_ :_:

Nr.............................
- -

CJ.

... ......
...........

.

• 2

w sprawie zmiany uchwały Nr XXl/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
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559, 1005i 1079) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445) oraz art. 33a ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXl/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 (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 5427), w tabeli, punkcie I. ,,Ustala się uprawnienia do
przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi:", dotychczasowe brzmienie Lp. 2, otrzymuje
brzmienie:

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający
uprawnienie1

2.22

Uczniowie szkół
podstawowych
prowadzonych w obszarze
objętym integracją
międzygminną 2

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej,
zlokalizowanej w obszarze objętym integracją
międzygminną2, wydana według wzoru określonego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Rada Miasta Krakowa wychodząc naprzeciw coraz trudniejszej sytuacji krakowskich rodzin rozszerza
prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci szkół podstawowych na cały rok
kalendarzowy.

