
 

 

UCHWAŁA NR LIV/837/22 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/495/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin 

sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1371 i 2445) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 8) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/495/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen 

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach 

porozumień międzygminnych (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 3414) w § 6: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Do korzystania z przewozów ulgowych uprawnieni są: 

Lp. 
Określenie grupy 

uprawnionych 

Określenie rodzaju biletu 

ulgowego/wysokości ulgi 

Dokumenty poświadczające 

uprawnienie do korzystania 

z przejazdów ulgowych 

1 

Uczniowie szkół podstawowych, 

szkół ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych 

Jednorazowy, miesięczny  

– ulga 50%  

Aktualna legitymacja szkolna 

2 

Emeryci i renciści Jednorazowy, miesięczny  

– ulga 50% 

Dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość i legitymacja 

rencisty lub emeryta 

3 
Honorowi krwiodawcy I stopnia  Jednorazowy, miesięczny  

– ulga 50% 

Legitymacja honorowego dawcy krwi  

I stopnia  

4 

Weterani i weterani poszkodowani Jednorazowy, miesięczny  

– ulga 50% 

Legitymacja Weterana lub Weterana 

Poszkodowanego wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość 

”; 
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2) w ust. 2 w tabeli dodaje się punkt 10 w brzmieniu: „ 

10 

Obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. lub później 

przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa - uprawnienie przysługuje w terminie do 

30.06.2022 r. 

Dokument potwierdzający przekroczenie  

w dniu 24 lutego 2022 r. lub później granicy 

lub dokument potwierdzający posiadanie 

statusu cudzoziemcy UKR, w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 września 2010 r. 

o ewidencji ludności 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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