Uchwała Nr LVII/662/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego,
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za
usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050,
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049 z 2004 r. Nr 97, poz.
962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780 oraz z 2006r. Nr 133, poz. 935) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr L/560/2006 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia
zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych
przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji
miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w § 6 dodaje się
pkt 5 i 6 w następującym brzmieniu:
„5) dzieci niepełnosprawne w wieku do lat 17 legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
zawierającym wskazanie co do konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji lub wskazanie co do stałego współdziałania na co
dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji - na podstawie
tego orzeczenia, bądź w przypadku zameldowania na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na czas określony - na podstawie orzeczenia
wraz z zaświadczeniem z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego o zameldowaniu na pobyt czasowy,
6) jeden pełnoletni opiekun towarzyszący podczas przejazdu dziecku
niepełnosprawnemu, o którym mowa w pkt 5 – na podstawie orzeczenia
dziecka o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
zawierającego wskazanie wymienione w pkt 5, bądź w przypadku
zameldowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na czas
określony – na podstawie orzeczenia wraz z zaświadczeniem z Wydziału

Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
o zameldowaniu na pobyt czasowy”.

Ostrowca

Świętokrzyskiego

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej oraz zostanie rozplakatowana w autobusach komunikacji miejskiej
i punktach sprzedaży biletów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

