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UCHWAŁA NR LVI/502/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920, poz. 1954; z 2017 r. poz. 60, poz. 730), art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915; z 2016 r. poz. 1954, poz. 2260),
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. w
sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 4348) wprowadza się następującą
zmianę: § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnione są osoby na podstawie ulg ustawowych, a ponadto:
1) dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
2) emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno – rentowy;
3) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu wymienionych świadczeń;
4) posiadacze Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+;
5) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych,
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały
pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie – Decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

