
UCHWAŁA NR LXXXII/2012/17
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych

oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej 
Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 827), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920, 1954, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 730), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz 
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 
oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w punkcie I w tabeli pozycja Lp. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie od 

1 września do 30 czerwca.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie 
dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas 
gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach 
utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) 
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 
w okresie od 1 września do 30 czerwca.

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły 
podstawowej lub ucznia dotychczasowego 
gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej 
dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej 
zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60, 949), zlokalizowanej na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru 
określonego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania

2) w punkcie II w tabeli pozycja Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, 

w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia 

(nie dotyczy uczniów krakowskich szkół podstawowych 
w okresie od 1 września do 30 czerwca – uprawnionych do 
przejazdów bezpłatnych;
nie dotyczy uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz 
uczniów klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów 
w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 
3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949), prowadzonych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2017/2018 
i 2018/2019, w okresie od 1 września do 30 czerwca - 
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych)
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§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk
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