
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich  na terenie Gminy 

Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 10,   art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się cenę opłaty za przewóz w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 
Wolanów dla linii  Radom -  Mniszek: w wysokości - bilet jednorazowy w całej sieci 3,00 zł. (słownie: trzy zł), 
za usługi środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wolanów, z którym organizator 
zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie  publicznego transportu zbiorowego.

2. Cena, o której mowa w ust. 1 ma charakter ceny maksymalnej.

§ 2. 1. Ustala się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w lokalnym publicznym transporcie 
zbiorowym i sposób dokumentowania tych uprawnień, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Obok uprawnień, o których mowa w ust. 1, bezpłatne przejazdy środkami komunikacji publicznej 
przysługują osobom, których uprawnienia wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Murawski
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VI/43/2019 

Rady Gminy Wolanów 

z dnia 27 lutego 2019 roku   

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym  o charakterze użyteczności publicznej  w gminnych przewozach pasażerskich na  

terenie gminy Wolanów oraz sposób dokumentowania tych uprawnień. 

 

 

Lp.  Uprawnieni do zwolnienia z opłaty Dokument poświadczający 

uprawnienie do zwolnienia 

1.  Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dokument tożsamości 

2.  Osoby niepełnosprawne wraz z 

opiekunem 

Stosowna legitymacja osoby 

niepełnosprawnej lub orzeczenie wraz z 

dokumentem poświadczającym 

tożsamość osoby uprawnionej 

 

Id: 87482FFB-E2C1-46AF-AFBE-A4E22BAAB26B. Podpisany Strona 1




