
 
                                   UCHWAŁA  Nr XXXIX/377/2006 

                                      RADY MIASTA SANDOMIERZA 
                                        z dnia  18 pa�dziernika 2006r. 
 
              o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza  
         z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób           
                                   �rodkami komunikacji miejskiej. 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.), 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 
po�n. zm.) oraz art.34 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  Prawo 
przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz.601 z pó�n. zm.) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co nast�puje: 
 
 
                                                        §  1. 
 
 W uchwale Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 
2003r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób �rodkami komunikacji 
miejskiej wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1. W  § 5, pkt 2  wyrazy „osoby w wieku powy�ej 75 lat „ zast�puje si� 

wyrazami  „osoby w wieku od 70-go roku �ycia”. 
 

                                             §  2. 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
                                             §  3. 
 

Uchwała wchodzi   w �ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 

 
Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 
mgr Ryszard Lewandowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            
                                           U Z A S A D N I E N I E          
 
    do zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 
kwietnia 2003r.w sprawie ustalenia cen za przewóz osób �rodkami komunikacji  
miejskiej. 
 
 

Polski Zwi�zek Emerytów  Rencistów i Inwalidów, Zarz�d Rejonowy w 
Sandomierzu wyst�pił do Władz Miasta Sandomierza z pro�b� o umo�liwienie 
korzystania z bezpłatnych przejazdów  komunikacj� miejsk� osobom w wieku 
od 70-go roku �ycia.  
W �wietle obecnie obowi�zuj�cych przepisów okre�lonych w uchwale Nr 
V/45/2003  
Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia cen za 
przewóz osób �rodkami komunikacji miejskiej z bezpłatnych przejazdów mog� 
korzysta� mi�dzy innymi osoby w wieku powy�ej 75lat. 
Natomiast emeryci, renci�ci i kombatanci uprawnieni s� do korzystania z 
jednorazowych biletów ulgowych w cenie 50% biletu normalnego tj. 1zł. 
Zarz�d Oddziału Rejonowego Polskiego Zwi�zku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów uzasadnia swój wniosek tym, i� wprowadzenie bezpłatnego 
przejazdu dla osób od 70-go roku �ycia b�dzie dla nich du�� pomoc� ze 
wzgl�du na cz�ste dojazdy do szpitala  w celu przeprowadzenia niezb�dnych 
bada� lekarskich i zabiegów, a s� to  osoby przewa�nie o niskich emeryturach i 
rentach.  
Nadmieniam, i� w przedziale wiekowym od 70-go do 75roku �ycia na terenie 
miasta Sandomierza zameldowanych jest około 1tys. osób.  
Z uzyskanych informacji wiadomym mi jest, �e bezpłatne przejazdy dla tych 
osób  wprowadziły miedzy innymi takie miasta jak  Stalowa Wola i Kielce. 
 
  
 
 


