
  

UCHWAŁA NR L/767/18 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 21 maja 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego 

komunikacji miejskiej w Białymstoku 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
1)

) 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
2)

) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za 

usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2013 r. poz. 2491, z 2016 r. poz. 1211 i poz. 2378 oraz z 2017 r. poz. 1864) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 14 w brzmieniu: 

„14) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych 

prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujący na terenie Miasta 

Białegostoku, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej 

z zakodowanym uprawnieniem – w granicach I strefy taryfowej”; 

2) w § 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: 

„7) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych lub nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych, zamieszkałe w Białymstoku – w granicach I strefy taryfowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. 

poz. 130 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. 

poz. 317 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2018 r.

Poz. 2446
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