UCHWAŁA NR XLII/852/18
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie
opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego
transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat
dodatkowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm. ), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U.z 2017r., poz. 2136 ze zm.) art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1983 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce postanawia,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad
odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na
terenie gminy Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych wprowadza się następujące
zmiany:
1. Po § 4 ust. 1 pkt 4 dodaje się pkt 5,6,7 w następującym brzmieniu:
„5) Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;”.
„6) Dzieci
i młodzież
w okresie
od
rozpoczęcia
odbywania
obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej,
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia”.
„7) Dzieci
i młodzież
24 roku życia.”.

dotknięte

inwalidztwem

lub

niepełnosprawne

do

ukończenia

2. Po § 4 ust. 2 pkt 4 dodaje się pkt 5,6,7 w brzmieniu:
„5) Dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka ( odpis aktu
dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku
dziecka”.

rocznego
urodzenia lub

„6) Dla dzieci i młodzieży – ważna legitymacja szkolna, dla uczniów szkół zagranicznych –
międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale
przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego”.
„7) Dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu
orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność,
wystawione przez uprawniony organ.”.
3. Wykreśla się w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 2;
4. Wykreśla się w § 5 ust. 2 pkt 1 oraz 2;
5. Wykreśla się w § 7 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 5;
6. Wykreśla się w § 7 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 5;
7. Wykreśla się w § 7 ust. 2 pkt 1, 3 oraz 5;
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8. Wykreśla się w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 5;
9. Zmienia się § 8 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgi na bilety okresowe, 30 – dniowe, na
przejazdy międzygminną komunikacją zbiorową wymienione zostały odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt. 2, 4, 6.”.
10. Wykreśla się § 9 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3;
11. Wykreśla się § 9 ust. 2 pkt. 2 oraz pkt 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2019 roku, jednakże nie wcześniej niż, po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce
Elżbieta Regulska
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UZASADNIENIE
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kobierzyce, zasadne staje się uchwalenie
powyższych zmian w uchwale Nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r.
w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami
lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat
dodatkowych.
Przedkładana uchwała rodzi skutki finansowe. Środki na pokrycie
zobowiązania wynikającego
z wyżej wymienionej uchwały zostały zabezpieczone w kwocie 600 tyś. zł roczne w Wieloletnim Programie
Finansowym Gminy.
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