
UCHWAŁA NR LVII/1248/18 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) oraz 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) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  W wykazie uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobie dokumentowania tych uprawnień stanowiącym załącznik 

Nr 2 do uchwały Nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy (Dz. Urz. 

Woj. Kuj.-Pom. poz.551), w  ust. 1 po pkt 20 dodaje się pkt 21 i pkt 22 w brzmieniu:  

 

„21) osoby, o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), według brzmienia tej ustawy w dniu podjęcia 

niniejszej uchwały 

- na podstawie ważnej legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

 

22) 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 wykonywały pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych 

w brzmieniu nadanym odpowiednio w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 17 grudnia 

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

poz. 1386, poz. 38, poz. 2120 oraz z 2018 r. poz. 1321 i poz. 138) 

- na podstawie decyzji kierującego Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.”. 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Jan Szopiński 

 


