
UCHWAŁA NR XXIV/288/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 23 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami 
komunikacji miejskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020.713 t.j. z poźn. zm.) art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
– Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j.) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 10 i art. 50a ust.1 ustawy z dnia  
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019.2475 t.j. z późn. zm.) 
w związku z art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz.U.2019.178 t.j. z późn. zm) - Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Rady Miasta Sandomierza nr XII/98/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 6.  w punkcje 1 zmienia się zapis określający grupy uprawnionych w brzmieniu: 

„Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 10 litrów krwi (kobiety) oraz 12 litrów krwi 
(mężczyźni”. 

2. W § 6.  w punkcje 1 zmienia się zapis dotyczący dokumentów, jakie uprawniona osoba musi 
okazać na żądanie kontrolera biletów w brzmieniu: 

„Legitymacja Zasłużony Dawca Krwi I lub II stopnia wraz z dokumentem tożsamości”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Obowiązujące zapisy w uchwale Nr XII/98/2015 Rady Miasta Sandomierza nr XII/98/2015
z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami
komunikacji miejskiej spowodowały brak możliwości bezpłatnego korzystania z komunikacji
miejskiej dla Honorowych Dawców Krwi odwiedzających miasto Sandomierz.

W związku z powyższym niniejsza uchwała porządkuje zmiany które obowiązują w większości
miast w naszym kraju oraz zasady korzystania z usług przewozów pasażerskich na terenie miasta
Sandomierza.
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