UCHWAŁA NR XXVII/285/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę NR V/57/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.)
Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
ustalenia opłat za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica w §
1 ust. 2 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: "d. działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowane
z powodów
politycznych(Dz.U.2015.693)".
§ 2. Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi

Gminy

Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U.2016 r. poz. 446 z późn. zm.)w związku z art. 50a ust. 1
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(Dz. U. z 2016 r., poz. 1867z
późn. zm.) Rada Miejska może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich, w tym również przyznawania określonym osobom uprawnień do ulg.
Do opłat za przewozy środkami komunikacji zbiorowej w Trzebnicy ustalonymi Uchwałą Nr
V/57/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych(Dz. U.
2015.693) proponuje się dodatkowo przyznać ulgę w wysokości 100% w opłatach za korzystanie z
komunikacji zbiorowej w Trzebnicy dla osób posiadających legitymację działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, którą wydaje Urząd do
Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych. Osoby represjonowane w stanie wojennym, to
nieliczna grupa starszych dzisiaj ludzi, którzy z honorem walczyli, często z narażeniem zdrowia,
życia i wolności osobistej o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny, dzisiaj żyjących
skromnie, większość biednie, a spora ich część nawet w nędzy. Uznając tą historię uczyńmy tak jak
w wielu polskich gminach.
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