Projekt
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
zmieniająca uchwałę Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi
przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę
Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i poz. 2371) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego
przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj.
Doln. poz. 4411) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 2:
- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół
i placówek
oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem
udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub
innych zajęć edukacyjno – wychowawczych;”,
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich
placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji
zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno - wychowawczych w przestrzeni miejskiej;”,
- po pkt 25 dodaje się pkt 26-28 w brzmieniu:
„26) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
27) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na
podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
28) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji
politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych;”.
b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ust. 2 pkt 12 i 13 jest posiadanie przez nauczyciela/wychowawcę/opiekuna podpisanej przez
dyrektora szkoły/placówki karty wycieczki zawierającej listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów
wraz z celem i trasą przejazdu”.
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2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uczniowie szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;”.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
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