Zarządzenie Nr 3401/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lipca 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz
ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu
publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock
Na podstawie art. 15 ust.1 pkt 10 w związku z art. 8 pkt 2 i art. 7 ust.4 pkt.1 ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1867, poz. 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730) zarządzam, co następuje.
§1
W zarządzeniu Nr 970/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 roku w
sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę
– Miasto Płock, zmienionego zarządzeniami: Nr 2046/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. i Nr
2703/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadza się następującą zmianę:
1. w załączniku nr 1 w tabeli „I. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów
bezpłatnych” po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
L.p.
Uprawnieni
Dokument poświadczający uprawnienie
19. Osoby, które nabyły status działacza
Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej
opozycji antykomunistycznej lub osoby lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
represjonowanej z powodów
politycznych, w rozumieniu ustawy z
dnia 20 marca 2015 r. o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz.U. poz 693 i 1220).

2. w załączniku nr 1 w tabeli „II. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów
ulgowych (50% ulgi)” zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
L.p.
2.

Uprawnieni
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Dokument poświadczający uprawnienie
Dokument stwierdzający wiek dziecka (np.
książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty lub
paszport).

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

