
 

 

UCHWAŁA NR VI/14/2019 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 29 marca 2019 r. 

o zmianie uchwały nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie 

cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty 

dodatkowej. 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 15 i  art. 41 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), 

art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1983 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: cen 

biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 1 dodaje się pkt. f) o treści: 

„Weterani działań poza granicami Państwa Polskiego oraz weterani poszkodowani w działaniach poza 

granicami Państwa Polskiego, posługujący się legitymacją potwierdzającą status weterana lub weterana 

poszkodowanego, określoną w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza 

granicami Państwa (tekst jednolity  Dz. U. z 2018, poz. 937)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Miasta Żagań 

Adam Matwijów 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 9 kwietnia 2019 r.

Poz. 1144
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