
UCHWAlA Nr 1691XV112019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 27 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej
w Mieście I Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych
przeJazdów.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (oz.U. z 2019r.
poz. 712 z póżn zm.), art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(oz.U. z 2018 r. poz. 2016 z p6źn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (oz.U z 2019 r. poz. 506 z późnozm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 211/XX1I2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opiat za
przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście; Gminie Serock oraz ustalenia osób uDrawnionvch do
korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iGminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.



UZASADNIENIE

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 102IXV2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
.Karty Serocczanina· wyraziła zgodę na wprowadzenie tej karty I jako potwierdzenie uprawnień do korzystania
z przywilejów określonych w przedmiotowej uchwale. Wydanie .Karty Serocczanina" ma na celu m.in. poprawę
warunk6w tycia mieszkańców oraz umacnianie poczucia tożsamości lokalnej. Cele te będą realizowane takte
w obszarze komunikacji publicznej.

Władze samorządowe podejmują systematyczne działania koncentrujące się na potrzebie zapewnienia
funkcjonowania komunikacji publicznej spelniają;ej oczekiwania mieszkańców. Wyrazem tych działań
jest wprowadzenie funkcjonowania bezpłatnej komunikacji publicznej. Zapewnienie bezpłatnej komunikacji wpisuje
się w szereg gminnych program6w mających na celu poprawę warunków tycia mieszkańców. Takie rozwiązanie
będzie stanowiło realną pomoc dla wielu rodzin ponoszących koszty dojazdu do szkół oraz dojetdtających
do pracy poza miejscem zamieszkania.



Załącznik Nr 1
do uchwały 1691XV1/2019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 listopada 2019 roku

WYKAZ. OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH ORAZ BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
ZA USŁUGI PRZEWOZOWE AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY

SEROCK

1. Uprawnionymi do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta
i Gminy Serock są:

1) Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
2) Emeryci i renciści,
3) Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, bez ustalonego prawa do świadczeń

emerytalnych lub rentowych.

2. Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie
Miasta i Gminy Serock są:

1) Dzieci do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego nauczania w szkole podstawowej,
2) Inwalidzi I grupy inwalidztwa oraz towarzyszący im opiekunowie oraz przewodnicy towarzyszący

inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa,
3) Osoby posiadające "Kartę Serocczanina" wydaną na podstawie Uchwały Nr 102/XI/2019 Rady

Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia n Karty Serocczanina".

3. Warunkiem skorzystania z ww. ulg oraz bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji
miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock jest:

1) Okazanie się dokumentem potwierdzającym istnienie podstawy do ich zastosowania,
2) Dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 okazanie się zaświadczeniem wystawionym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
3) Dla osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3 okazanie się "Kartą Serocczanina".
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