
 

 

UCHWAŁA NR XII/205/15 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami 

Komunikacji Miejskiej w Krakowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, 

poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i 915) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu udzielenia wsparcia uczniom uczęszczającym do szkoły zlokalizowanej na terenach post 

pegeerowskich w woj. warmińsko – mazurskim, którzy pragną zwiedzić Kraków, ustala się w okresie od 

11 maja 2015 roku do 13 maja 2015 roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji 

Miejskiej w Krakowie dla dzieci i ich opiekunów. Z bezpłatnego przejazdu będą mogły korzystać osoby 

okazujące zaświadczenie wydane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

2. W celu udzielenia wsparcia uczniom Gimnazjum Anne-Frank z Erding, którzy z okazji jubileuszu 10-

lecia współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 

im. Uniwersytetu Jagiellońskiego pragną zwiedzić Kraków, ustala się w okresie od 15 maja 2015 roku do 

22 maja 2015 roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla 

dzieci i ich opiekunów. Z bezpłatnego przejazdu będą mogły korzystać osoby okazujące identyfikatory wydane 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizatora 

wymiany międzynarodowej uczniów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 

Bogusław Kośmider 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 2659
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