UCHWAŁA NR 894/L/2014
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta
Częstochowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (jt. Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością:
1. Przewozy osób w granicach miasta Częstochowy:
1) przejazdy związane z rehabilitacją zawodową i leczniczą:
a) opłata za przejazd w obydwie strony – 4,00 zł (2,00 zł w jedną stronę),
b) przejazdy związane z rehabilitacją społeczną – opłata za przejazd w jedną stronę – 5,00 zł,
2) przejazdy dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum (z domu do szkoły i z powrotem) – opłata za
przejazd w obydwie strony bezpłatny,
2. Przewozy osób poza granicami miasta Częstochowy:
1) opłaty za przejazd za pierwszą godzinę użytkowania samochodu:
a) do 40 km – 10,00 zł,
b) od 40 do 200 km – 20,00 zł,
c) od 200 km – 25,00 zł,
2) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę połowę opłat, o których mowa w pkt. 1, oraz za każdy przejechany
kilometr 0,50 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski

Id: 727CEE44-A8E5-482A-9661-8F431D6901CC. Podpisany

Strona 1

