
UCHWAŁA NR XLV/340/2018 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami 

komunikacji miejskiej na terenie miasta Białogard oraz rodzajów dokumentów poświadczających 

uprawnienia do korzystania z tych przejazdów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a

ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2017 r. poz. 2136 i 2371) 

Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/102/03 Rady Miasta Białogard z dnia 3 września 2003 r. w sprawie uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Białogard oraz rodza-

jów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z tych przejazdów wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

„10) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, 

nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., i osoby, które nie wykony-

wały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych.”; 

2) w § 3 w ust. 1 po pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 17 w brzemieniu:

„17) osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, 

nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., i osób, które nie wykonywa-

ły pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych - decyzja Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych wydana na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 

i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138).”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Sławomir Domański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1046
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