
UCHWACA Nr 194/XIX/2016 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 30 marca 2016 r. 

zmieniajqca uchwaie w sprawie ustalenia osdb uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz 
bezptatnych przejazdow autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z poin. zm.), art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z poin. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z pbin. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co nastqpuje: 

Zatqcznik Nr 1 do uchwaty Nr 211/XX1/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia os6b uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezptatnych przejazdow 
otrzymuje brzmienie zgodnie z zatqcznikiem do niniejszej uchwaty. 

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od jej ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 



Biorqc pod uwagq doiwiadczenie Miasta i Gminy Serock w organizowaniu i prowadzeniu 
Lokalnej Komunikacji Autobusowej uzasadnionym wydaje siq objqcie kolejnej grupy upowainionych 
do korzystania z ulgowych przejazdow autobusami na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Zdarzyty siq przypadki, kiedy osoby pomimo osipgniqcia wieku emerytalnego z roinych wzglqdbw nie 
nabyty prawa do emerytury. Wobec powyiszego z iwietle obowigzujpcej uchwaty nie mogty skorzystak 
z ulgowych przejazdow autobusami komunikacji miejskiej. 



Zatqcznik Nr 1 
do Uchwaty Nr 194/XIX/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 rnarca 2016 r.  

WYKAZ OSOB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH ORAZ BEZPWTNYCH 
PRZEJAZD~W ZA UStUGl PRZEWOZOWE AUTOBUSAMI KOMUNlKAUl MlEJSKlEJ 

NA TERENIE MIASTA I GMlNY SEROCK 

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

1) Uczniowie szkot podstawowych, gimnazjow oraz ponadgimnazjalnych, 
2) Emeryci i renciici, 

3) Osoby, kt6re osiqgnqty powszechny wiek emerytalny, bez ustalonego prawa do 
iwiadczen emerytalnych lub rentowych. 

2. Uprawnionymi do bezptatnego korzystania z przejazdow autobusami komunikacji miejskiej na 
terenie Miasta i Gminy Serock sq: 

1) Dzieci do rozpoczqcia odbywania obowiqzkowego nauczania w szkole podstawowej, 
2) lnwalidzi I grupy inwalidztwa oraz towarzyszqcy im opiekunowie oraz przewodnicy 

towarzyszqcy inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa. 

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

1) Okazanie siq dokumentem potwierdzajqcym istnienie podstawy do ich zastosowania, 
2) Dla odb, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 okazanie siq zaiwiadczeniem wystawionym 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 


