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Poz. 5208
UCHWAŁA NR IX/175/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 19 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
Na podstawie art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
poz. 1309), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2016, poz. 2435; z 2019 r. poz. 730), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do
korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. nr 76,
poz. 1429; poz. 1430; z 2012 r. poz. 1526; z 2013 r. poz. 4300, poz. 4301; z 2014 r. poz. 4138; z 2015 r.
poz. 2904; z 2016 r. poz. 4109; z 2018 r. poz. 965, poz. 3430; z 2019r. poz. 2787), wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 5 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego;”;
2) w § 5 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„8) osoby posiadające status weterana, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące w Koszalinie.”;
3) w § 6 dodaje się pkt 22) w brzmieniu:
„22) dla osób posiadających status weterana poszkodowanego – legitymacja weterana poszkodowanego
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;”;
4) w § 6 dodaje się pkt 23) w brzmieniu:
„23) dla osób posiadających status weterana – legitymacja weterana wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Kuriata

