
UCHWAŁA NR XLVII/917/18
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski 

Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. 
zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:

§ 1. W uchwale Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie               ulg 
i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład 
Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu, zmienionej uchwałą Nr XLIV/854/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg 
i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład 
Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu, wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 dodać pkt 9 w brzmieniu: "Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia I",

2) w § 2 dodać pkt 5 w brzmieniu: "Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia II i III",

3) w § 5 dodać pkt 9 w brzmieniu: "dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi - legitymacja Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości  ze zdjęciem".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

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

 
Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poz. 2878
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