
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR …………. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 maja 2012r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego 

transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach 

komunikacji miejskiej miasta Milanówka  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., art. 4 i art. 5 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. 

w związku z art. 15 ust. 5 i art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm. - Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1 

 

W uchwale Nr 292/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie 

opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i 

przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 
       1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są: 

a. osoby zamieszkałe w Milanówku, które ukończyły 65 lat życia – na 

podstawie dokumentu potwierdzającego wiek, tożsamość i adres 

zamieszkania, 

b. osoby nie mieszkające w Milanówku, które ukończyły 70 lat życia – na 

podstawie dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość, 

c. dzieci w wieku do lat 7 – jeżeli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca 

do siedzenia, 

d. inwalidzi i wojskowi, a także przewodnik towarzyszący inwalidzie 

wojennemu lub wojskowemu zaliczonego do I grupy inwalidzkiej – na 

podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego, 

e. ociemniali i ich przewodnicy – na podstawie legitymacji Polskiego Związku 

Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, 

f. inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich przewodnicy – na 

podstawie legitymacji inwalidy I grupy, 

g. Honorowi Obywatele miasta Milanówka, 

h. honorowi krwiodawcy, którzy oddali ponad 3 litry krwi (w przypadku 

kobiet) i ponad 6 litrów krwi (w przypadku mężczyzn) – na podstawie 

książeczki honorowego krwiodawcy i dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

i. pasażerowie w dniu 22 września - dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez 

Samochodu., będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu 

osobowego – na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

      2. Do korzystania z ulgowych biletów na wszystkich liniach uprawnieni są: 



a. uczniowie i studenci - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej, 

b. kombatanci i osoby represjonowane – na podstawie legitymacji kombatanta 

lub osoby represjonowanej, 

c. renciści i emeryci – na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty 

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

 

§ 2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 1 kwietnia 2012r. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 


