
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/689/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 22 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat 

obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin 

sąsiadujących 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2136 , poz. 2371, z 2018 r. poz. 317) i art 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo 

przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje: 

§ 1. W "Wykazie osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych" - Tabela A, stanowiącym 

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach 

komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2017 r., poz. 3653) dodaje się pkt 2.21 i 2.22 w brzmieniu: 

2.21 Osoby, które świadczyły pracę po 1956r. na 

rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu 

przepisów obowiązujących  

do kwietnia 1989 r. 

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość lub imienna EKM 

z zapisanym uprawnieniem na podstawie wskazanej 

decyzji. 

2.22 Osoby, które nie wykonywały pracy 

w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na 

skutek represji politycznych. 

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość lub imienna EKM 

z zapisanym uprawnieniem na podstawie wskazanej 

decyzji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko–Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Marek Pruszak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1827
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