UCHWAŁA Nr XXXV/7/2022
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 9 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym
transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528) i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 i 2445)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/4/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie
uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r., poz. 366) w Załączniku do uchwały wprowadza
się zmianę polegającą na dopisaniu wiersza 6:

Grupa pasażerów

Lp.

6

Obywatele Ukrainy
- dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego,
- zaświadczenie (identyfikator) wydany przez organizatora,
- oświadczenie rodzica lub opiekuna*

Wysokość ulgi przy
przejazdach na podstawie
biletów
Bilety
jednorazowe

Bilety
miesięczne

Bezpłatne

Nie dotyczy

*oświadczenie rodzica lub opiekuna dla dzieci do 18 roku życia, jeżeli nie posiadają dokumentu stwierdzającego
status uchodźcy wojennego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie
W związki z chęcią okazania możliwie szerokiego wsparcia obywatelom Ukrainy, będącej ofiarą niczym
nieuzasadnionej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, proponuje się wprowadzenie bezpłatnych przejazdów
na podstawie biletów jednorazowych dla obywateli Ukrainy.
Zwolnienie z opłat za przejazdy komunikacją powiatową organizowaną przez Powiat Grudziądzki
stanowić będzie jeden z licznych przejawów realnego i solidarnego wsparcia okazanego obywatelom Ukrainy
przez mieszkańców Powiatu.
Przejazd jest możliwy na podstawie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy wojennego,
oświadczenia rodzica lub opiekuna i zaświadczenia (identyfikatora) wydanego przez organizatora.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

