
UCHWAŁA Nr VII/43/2015 

Rady Miasta Starogard Gdański 

z dnia 25 lutego 2015r. 

 

o zmianie uchwały Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 

2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej. 

 

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

(Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236) oraz  art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

W uchwale Nr VIII/60/2011 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów 

komunikacji miejskiej, w §2 w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:  

 

„e) inwalidzi słuchu na podstawie dokumentu stwierdzającego zaburzenia głosu, mowy i 

chorób słuchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określone kodem 

03-L”. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Starogard Gdański, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

 

§4 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

        Starogard Gdański 

 

Anna Benert 

  



Uzasadnienie

Dotychczas obowiqzujący zapis uchwały Nr Vl||/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 25 maja 2O11 roku w sprawie ustaIenia cen biIetów komunikacji miejskiej w 5 2 ust. 1

pkt. 2 lit. e) pozwaIał na |<orzystanie z bezptatnych przejazdów ty|ko inwaIidom słuchu

będqcym cztonkami Po|skiego Zwiqzku Głuchych na podstawie dokumentu stwierdzajqcego

zaburzenia głosu, mowy i chorób siuchu o znacznym Iub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności okreś|one kodem 03.r-'

Usunięcie zWrotu członkowie Polskiego Zwiqzku Głuchych pozwoIi na korzystanie

z bezptatnych przejazdów środkami MZK osobom niepełnosprawnym/ ktorzy nie sq i nie będą

zrzeszeni w Polskim lwiqzku Głuchych a posiadajq dokumenty stwierdzające zaburzenia

głosu, mowy i chorób słuchu o znacznym |ub umiarkowanym stopniu niepetnosprawności

okreś|one kodem 03-l.

W zwiqzku z tym, że uza|eżnianie od przyna|eżności do Po|skiego Związku Gtuchych

do korzystania z ulg MzK naIezy uznać za dyskryminację osób niepełnosprawnych

z przytoczonym rodzajem niepełnosprawności, zasadnym jest zanliana rzeczonej uchwały.

WnioskodawcY


